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Prefaci

El Congrés de la plana empordanesa
La Junta Directiva de l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic va escollir
la Ciutat de Figueres per a la celebració de l’XIè Congrés, durant els dies 13, 14 i 15 de
març de 2014.
Figueres es troba situada al bell mig de la plana empordanesa, entre la serralada pirinenca, presidida pel majestuós massís del Canigó i el blau de la badia de Roses. És vila
de llarga trajectòria comercial i turística, punt d’encreuament de camins i civilitzacions i
coneguda mundialment per ser terra d’artistes, per citar-ne alguns dels més coneguts,
a Salvador Dalí Domènech, a Narcís Monturiol Estarriol, inventor del submarí o el poeta
Carles Fages de Climent, entre molts altres.
Una de les primeres decisions que prengué el Comitè Organitzador del Congrés va
ser nomenar com a President d’Honor a l’empordanès Dr. Frederic Suñer Casadevall,
per la seva dilatada trajectòria professional en el camp de les Anàlisis Clíniques, el qual
entre els molts mèrits que cal reconèixer-li, destacaria particularment, que fruit de la seva
tenacitat, junt amb altres companys, contribuïren decisivament en l’elaboració del Decret
de 15 d’octubre de 1982, la qual cosa permeté l’obtenció del Títol d’Especialista, als professionals no metges, quelcom fins aleshores absolutament impensable.
La tasca encomanada al Comitè Organitzador, ens va motivar immediatament per
aconseguir la confecció d’un programa el més atractiu possible, tenint en compte els
darrers avenços científics, en les diferents disciplines, que abasten el laboratori clínic.
Finalment el programa es va estructurar amb sis ponències i tres conferències, amb
temes relacionats amb: l’activitat esportiva i els marcadors bioquímics de lesió muscular,
amb el diagnòstic de la intolerància a la lactosa o amb novetats en el diagnòstic bioquímic
de la fibrosi hepàtica; també, amb el paper del laboratori clínic en el control de la nova
teràpia anticoagulant i en tècniques de genètica molecular pel diagnòstic de malalties
minoritàries. Les sessions tingueren lloc en el magnífic marc del Teatre El Jardí, repartides entre la Sala Principal i el saló de descans del teatre. Completaren el segon dia de
sessions: Innovacions i noves tecnologies en el diagnòstic de laboratori de la insuficiència
cardíaca congestiva i automatització i tècniques emergents en microbiologia. El programa del tercer dia estava compost per una conferència, basada en aspectes d’estabilitat
de les magnituds biològiques i un debat amb el títol «Models de gestió dels laboratoris
clínics», el qual va ésser seguit amb molt interès i participació, tant per part de la taula de
ponents com dels congressistes presents.
Crec molt important remarcar les facilitats trobades, per part de tots els ponents, que
de bon principi manifestaren el màxim interès, en participar en aquest esdeveniment,
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fent-ne una especial menció als que es desplaçaren de fora del Principat, cas dels vinguts de Madrid i de Toulouse.
El nombre de participants s’ha mantingut similar al dels darrers congressos de
l’ACCLC, els quals valoraren molt positivament el desenvolupament del programa. A tots
ells volem donar-los-hi les gràcies per haver-nos visitat en terres empordaneses. En la
present edició és varen rebre seixanta-vuit pòsters, dels quals la Comissió d’Avaluació
de Pòsters, presidida per la Dra. Carme Mora Maruny, premià la qualitat de tres treballs,
donats a conèixer en el decurs del sopar de germanor del Congrés, celebrat al Motel
Empordà.
Cal esmentar la visita nocturna i privada al Teatre Museu Dalí, que la Fundació GalaSalvador Dalí va organitzar en exclusiva per l’ocasió, a qui agraïm les facilitats donades en
tot moment, per fer-nos gaudir d’un magnífic espectacle surrealista, obra del genial pintor
figuerenc. Va ésser el complement perfecte, a la Conferència Inaugural del Congrés, a
càrrec de la Sra. Montserrat Aguer Teixidor, Directora del Centre d’Estudis Dalinians,
amb el títol «Salvador Dalí, el poder de materialitzar la imaginació en realitat». En nom
de l’ACCLC i del Comitè Organitzador volem agrair-li, de manera molt especial, la seva
participació i il·lustració sobre el geni empordanès, que captivà a tot l’auditori assistent.
He d’esmentar de manera molt especial a la Sra. Marta Felip Torres, Alcaldessa de
Figueres, qui ens honorà amb la seva presència en l’Acte inaugural, tot manifestant-li el
nostre agraïment, per la seva generositat i per les facilitats que hem trobat, en cedir-nos
el magnífic espai cultural de la ciutat, el Teatre El Jardí, en ple cor de Figueres, i poder
convertir-lo per uns dies en la seu del nostre Congrés.
Finalment, cal agrair l’esforç realitzat per ésser present en l’Acte inaugural, a
l’Hble. Sr. Boi ������������������������������������������������������������������������
Ruiz��������������������������������������������������������������������
Garcia, Conseller del Departament de Salut, a qui en moments certament molt complicats del nostre país, va reservar un espai en la seva atapeïda agenda,
volent acompanyar els professionals del laboratori clínic català. En paraules pronunciades en el discurs inaugural, en nom dels qui pertanyen tant el sector públic com el
privat, volgueren deixar constància de la ferma voluntat de seguir essent un referent en
el sector, demanant-li, que en el disseny de les estructures de futur, se’ns tingués en
compte a tots, de la qual cosa en prengué bona nota el Conseller. En la seva intervenció
l’Hble. Sr. Boi �����������������������������������������������������������������������
Ruiz�������������������������������������������������������������������
respongué amb paraules de reconeixement als professionals del sector, agraint la tasca feta i l’esforç, que malgrat les dificultats existents, s’han sabut adaptar
als canvis i necessitats actuals.
Cal agrair als membres corporatius, pel seu suport que any darrere any donen a la
nostra Associació fent possible la celebració d’aquests esdeveniments. Així mateix, cal
esmentar els Patrocinadors, el Col·legi de Biòlegs de Catalunya, els Col·legis de Metges i
de Farmacèutics de Girona, per la contribució al mecenatge de l’edició d’enguany.
No voldria acabar aquesta introducció sense fer referència al vent, element indissociable d’aquesta terra, responsable de modelar no solament el paisatge empordanès,
sinó certament també el caràcter de la seva gent, i que en paraules del seu autor diu així,
–10–

Oració al Crist de la Tramuntana
«Braços en creu damunt la pia fusta,
Senyor, empareu la closa i el sembrat,
doneu el verd exacte al nostre prat
i mesureu la tramuntana justa,
que eixugui l’herba i no ens espolsi el blat»
Carles Fages de Climent

Xavier Amiel Bosch
President de l’XIè Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic
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Conferència Inaugural

Salvador Dalí, Enigmàtic i Provocador
Montserrat Aguer

i

Teixidor

Directora del Centre d’Estudis Dalinians
Fundació Gala-Salvador Dalí
Figueres

Salvador Dalí és un creador, en el sentit més ampli del terme. Impulsat per un desig infinit de coneixement, s’interessa al llarg de la seva vida per una gran diversitat de
disciplines, des de les més estrictament artístiques fins a la psicologia, passant per la
filosofia, la ciència o la literatura. Aquesta heterodoxa xarxa de coneixements, lligada a
una imaginació desbordant i a la construcció de la pròpia imatge a través dels mitjans de
comunicació de masses, converteixen la seva obra en un referent de l’imaginari col·lectiu
del segle XX.
Un breu recorregut per la trajectòria de Salvador Dalí permet copsar la rellevància de
la seva aportació al segle XX i veure com aquesta va més enllà de la seva influència en el
món de l’art. La comprensió de la seva obra va lligada a la comprensió del personatge.
Durant els primers anys de la seva trajectòria, Dalí experimenta amb els moviments
pictòrics que el precedeixen a partir de la seva realitat més propera. En aquest moment,
Figueres i el paisatge de Cadaqués, la seva família i ell mateix, es converteixen en els
seus models favorits.
Més endavant, a finals dels anys vint i a mesura que ens endinsem en la dècada
dels 30, descobrim un Salvador Dalí molt més introspectiu i oníric. El seu singular univers i personalíssim llenguatge és de seguida abraçat pel grup surrealista que lidera
André Breton a París. La seva implicació amb el moviment, juntament amb la creació
del mètode paranoic-crític és un autèntic revulsiu dins del surrealisme i dóna com a fruit
algunes de les seves obres més conegudes, com ara l’oli La persistència de la memòria
(els famosos rellotges tous) de 1931.
A mitjans de la dècada dels 30, probablement coincidint amb el seu primer viatge als
Estats Units, Dalí sent la necessitat d’anar més enllà del cercle específic de l’art i realitza
una fugida endavant per endinsar-se en la cultura de masses. Aleshores, la projecció del
seu geni es diversifica. De la mà de figures de renom com Elsa Schiaparelli, Coco Chanel,
Jean-Michel Frank o Léonide Massine, l’artista se submergeix en el món de la moda, el
disseny i les arts escèniques. Entre 1939 i 1948, durant la llarga estada als Estats Units,
Dalí pren consciència de l’enorme potencial dels mitjans de comunicació de masses.
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S’inicia aquí el desbordament de l’àmbit d’influència de l’artista en la societat mediàtica.
Dalí se serveix de l’autobiografia, el cinema, la televisió, la premsa i la ràdio per presentar-se a la societat nord-americana i alhora promocionar el seu art.
A partir d’aquest moment, la representació no forma part només de l’obra, Salvador
Dalí esdevé ell mateix una representació moderna de la figura del l’artista. La planificació
rigorosa de les seves aparicions públiques i actes promocionals, li permet aconseguir
la màxima repercussió de la seva obra i, alhora, dedicar el màxim de temps possible a
treballar obsessivament.
Com no podria ser d’una altra manera, tractant-se d’un artista imperiosament modern
i apassionat per la ciència, la producció artística de Dalí a finals dels 40 i durant la dècada
dels 50, es veu influenciada pel llançament de la bomba atòmica. L’interès pels descobriments científics és una constant al llarg de la seva vida, d’aquí la seva passió pels efectes
relacionats amb la visió i la doble imatge. Als anys seixanta i setanta aquest interès el
porta a investigar les possibilitats de l’estereoscòpia i l’holografia en la seva recerca de la
tercera i la quarta dimensió. Als primers vuitanta –Dalí deixa de pintar l’any 1983– realitza
les seves darreres obres, bàsicament inspirades en Miquel Àngel i Velázquez, mestres a
qui admira des de sempre.
M’agradaria acabar aquest recorregut fent esment al Teatre-Museu Dalí de Figueres,
l’obra d’art total a la qual dedica bona part dels seus esforços durant la dècada dels
setanta. Aquest museu representa per si mateix una immersió en l’univers oníric i subconscient de l’artista, en l’evolució i la comprensió de la seva obra i alhora la de la història
de l’art, a la qual al·ludeix constantment, i on trobem citacions a Marcel Duchamp i a
experimentacions absolutament contemporànies. Dalí en el seu museu projecta la seva
autobiografia i la seva obra i concedeix als espectadors la possibilitat d’entrar en el món
de la interpretació i la imaginació. És el Teatre-Museu, com tota la seva creació, una obra
enigmàtica, provocadora, que ens inquieta i ens captiva. Tot un repte.
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Ponència

Marcadors de dany muscular
Moderadora:

Roser Cussó Fresquet
Departament de Ciències Fisiològiques. Facultat de Medicina
Universitat de Barcelona
Barcelona

Estructura muscular i marcadors de lesió
Roser Cussó Fresquet
Departament de Ciències Fisiològiques. Facultat de Medicina
Universitat de Barcelona
Barcelona

Les lesions que es coneixen com lesions musculars relacionades amb l’exercici, sigui
amb les fases d’entrenament o competició, es produeixen tant en el tendó muscular com
a la pròpia fibra muscular. En alguns esports, com el bàsquet, són més prolífiques les
lesions tendinoses, mentre que en el futbol ho són més les musculars.
Per poder detectar, diagnosticar i fer un seguiment d’aquestes lesions s’utilitzen diversos procediments. O be procediments d’imatge com la ressonància magnètica o ecografies o be procediments basats en el mesurament de diverses magnituds biològiques
–també anomenades, «biomarcadors»– els valors de les quals ens poden donar idea del
diagnòstic, mostrant-nos la ubicació de la lesió, l’extensió de la mateixa, el seu tractament i la seva evolució per tal de poder emprar la rehabilitació.
Aquesta ponència es va inscriure dintre del com i el per què el mesurament de diversos biomarcadors musculars ens aporten coneixements sobre aquestes lesions.
En primer lloc val a dir que donat l’estructura del tendó muscular avui encara no s’han
trobat biomarcadors específics que ens permetin conèixer l’existència d’una lesió del
tendó a través d’un senzill examen de laboratori. És un tema de recerca actual.
Però si hi ha una llarga experiència en el coneixement dels biomarcadors de lesió muscular pròpiament dits. Per conèixer el missatge que ens transmeten els valors obtinguts
d’aquests biomarcadors cal entendre be l’estructura del teixit muscular així com el seu
funcionament.
En aquesta ponència es va mostrar l’estructura des del punt de vista molecular del
tendó i de les fibres musculars. Es varen discutir els pros i contres de cada un dels biomarcadors clàssics utilitzats fins ara i es va desenvolupar el significat dels valors de la
concentració catalítica de creatina-cinasa en el plasma i la seva funció dual com a biomarcador i regulador energètic.
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Com s’analitza avui l’activitat esportiva;
perfils bioquímics dels diferents esports
Alain Astié
Directeur Biologie du Sport. Novescia
Director mèdic Fundació Princesa Charlene de Mònaco
Toulouse
França

La supervisió i el seguiment analític de l’esportista permet respondre a diverses expectatives:
• L’avaluació dels efectes de la pràctica esportiva intensa en la fisiologia dels atletes.
• L’establiment del grau d’eficàcia de l’entrenament i la prevenció de lesions.
• L’evidència de pràctiques anòmales.
En la present ponència es va resumir el paper que juga el laboratori clínic i quines són
les eines que s’utilitzen en el control i el seguiment de l’esportista d’alt nivell:
• Establir els objectius del seguiment per a:
–– Optimitzar la preparació física, avaluant en les càrregues de treball per prevenir les
possibles lesions.
–– Identificar alteracions fisiològiques: sobre entrenament, mancances, deshidratació,
fatiga.
–– Identificar patologies eventuals.
–– Dissenyar plans de treball personalitzats.
–– Corregir anomalies.
• Avaluar els recursos que tenim a l’abast:
–– El paper del laboratori clínic.
–– Les magnituds biològiques relacionades amb l’esforç físic.
• Es necessari comptar amb un expert «biomèdic» per a:
Interpretar individualitzadament cada perfil.
–– Interdisciplinarietat i complementarietat «clinicobiològica».
–– Trobar les solucions individualitzades per a cada esportista, en funció dels seus
resultats.
–– Instaurar un seguiment d’acord amb la durada de la competició.
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Perfils biològics més emprats
• Perfil hematològic:
–– Magnituds relacionades amb l’«hemograma»
–– Pla—Ferritina; c.massa
• Perfil inflamatori:
–– San—Eritrosedimentació; long.
–– Pla—Proteïna C reactiva; c.massa
–– Pla—Haptoglobina; c.massa
• Perfil metabòlic i catabòlic:
–– Pla—Colesterol; c.subst.
–– Pla—Triglicèrid; c.subst.
–– Pla—Glucosa; c.subst.
–– Pla—Creatinini; c.subst.
–– Pla—Urea; c.subst.
–– Pla—Urat; c.subst.
• Perfil hepatocàrdic i muscular:
–– Pla—Alanina-aminotransferasa; c.cat.
–– Pla—Aspartat-aminotransferasa; c.cat.
–– Pla—Creatina-cinasa; c.cat.
–– Pla—L-Lactat-deshidrogenasa; c.cat.
• Perfil endocrí:
Pla—Tirotropina; c.subst.arb.
–– Pla—Cortisol; c.subst.
–– Pla—Testosterona; c.subst.
–– Ers(San)—Magnesi(II); c.subst.
• Perfil de sobreentrenament:
–– Pla—Cortisol; c.subst.
–– Pla—Aspartat-aminotransferasa; c.cat.
–– Pla—Creatina-cinasa; c.cat.
• Perfil vitamínic:
–– Pla—Calcidiol; c.subst.
–– Pla—Cobalamines; c.subst.
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Perfils biològics de seguiment: exploració del metabolisme i fonts energètiques
• Perfil de cribratge:
–– Magnituds relacionades amb l’«Hemograma»
–– Pla—Ferritina; c.massa
–– San—Eritrosedimentació; long.
–– Pla—Proteïna C reactiva; c.massa
–– Pla—Haptoglobina; c.massa
–– Pla—Colesterol; c.subst.
–– Pla—Triglicèrid; c.subst.
–– Pla—Glucosa; c.subst.
–– Pla—Creatinini; c.subst.
–– Pla—Urea; c.subst.
–– Pla—Urat; c.subst.
–– Pla—Alanina-aminotransferasa; c.cat.
–– Pla—Aspartat-aminotransferasa; c.cat.
–– Pla—Creatina-cinasa; c.cat.
–– Pla—L-Lactat-deshidrogenasa; c.cat.
–– Pla—Tirotropina; c.subst.arb.
–– Pla—Cortisol; c.subst.
–– Pla—Testosterona; c.subst.
–– Ers(San)—Magnesi(II); c.subst.
–– Pla—Calcidiol; c.subst.
–– Pla—Cobalamines; c.subst
–– Pla—Ferro(II+III); c.subst.
–– Pla—Ió potassi; c.subst.
–– Pla—Ió sodi; c.subst.
Perfil de seguiment estacional
• Perfil Hematològic, carencial, catabòlic, cardiomuscular i endocrí.
Perfil precompetició
• Perfil carencial i cardiomuscular.
• Perfil de seguiment patològic:
• Perfil a determinar en funció de les anomalies trobades.
Per fer el seguiment és molt important l’establiment dels principis bàsics. La planificació consisteix en fer la programació en funció de:
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•
•
•
•
•

Els cicles de preparació.
El calendari de la competició.
La comunicació i col·laboració amb el metge i el preparador físic de l’equip.
Obtenir resultats en temps no superiors a 48 hores.
Una interpretació individualitzada de les dades obtingudes.

L’explotació i la utilització de les dades
La síntesi dels resultats obtinguts, permet una «fotografia» de l’estat general del grup.
La resposta
L’esportista espera respostes objectives al seu estat de forma, per a les seves capacitats i possibilitat d’èxits.
Exemples d’aplicació de la pràctica esportiva
• Per la pràctica d’esport amb capacitat de resistència:
–– Via aeròbica alàctica:
• Magnituds relacionades amb l’«Hemograma»
• Pla—Ferritina; c.massa
• Pla—Haptoglobina; c.massa
• Pla—Bilirubina; c.subst.
• Pla—Urea; c.subst.
• Pla—Urat; c.subst.
–– Via aeròbica làctica:
• Ers(San)—Magnesi; c.subst
• Magnituds relacionades amb l’«Hemograma»
• Pla—Urea; c.subst.
• Pla—Urat; c.subst.
• vPla—Hidrogencarbonat; c.subst.
• Pla—Androstenediona; c.subst.
• Per la pràctica d’esport de «Velocitat-Sprint»:
–– Via anaeròbica alàctica:
• Pla—Urat; c.subst.
• Pla—Alanina-aminotransferasa; c.cat.
• Pla—Aspartat-aminotransferasa; c.cat.
• Pla—Creatina-cinasa; c.cat.
• Pla—Ió potassi; c.subst.
• Pla—Mioglobina; c.massa
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• Per a l’esport pliomètric (salts de màxima força en un mínim de temps):
–– Pla—Creatina-cinasa; c.cat.
–– Pla—Mioglobina; c.massa
–– Pla—Troponina; c.massa
–– Pla—Urea; c.subst.
–– Pla—Urat; c.subst.
–– Pla—Alanina-aminotransferasa; c.cat.
–– Pla—Aldolasa; c.cat.
• Per a l’entrenament amb alternances
–– Pla—Creatina-cinasa; c.cat.
–– Pla—Mioglobina; c.massa
–– Pla—Urea; c.subst.
–– Pla—Urat; c.subst.
–– Pla—Bilirubina; c.subst.
• Per a pràctiques esportives amb situacions d’hipòxia:
–– Magnituds relacionades amb l’«Hemograma»
–– Ers(San)—Hemoglobina; c.massa
–– San—Reticulòcits; c.nom
–– Pla—Ferritina; c.massa
–– Pla—Creatina-cinasa; c.cat.
–– Pla—Urea; c.subst.
–– Pla—Urat; c.subst.
–– Pla—Eritropoetina; c.subst.
–– Pla—Deshidroepiandrosterona; c.subst.

És obvi que més enllà de preservar la salut de l’esportista, el darrer objectiu es basa
en una preparació personalitzada i adaptada a cada esportista.
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Recerca de nous marcadors
moleculars de lesió
Joan Aureli Cadafau Surroca
Departament de Ciències Fisiològiques. Facultat de Medicina
Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya
Barcelona

L’execució d’un exercici per sobre de les nostres possibilitats, o el fet de patir una lesió
muscular provoca un basament de components intracel·lulars des de l’interior de les cèl·
lules musculars cap al «torrent sanguini». Determinar de quins components es tracta, la
seva tipologia, la quantitat i la seva temporalitat dins del «torrent sanguini» ens podrà donar idea del grau de lesió, del temps de recuperació i, fins i tot, ens ajudarà a la prevenció
de possibles lesions per sobrecàrrega muscular.
Així doncs, les magnituds biològiques relacionades amb aquests components –també anomenades, marcadors o biomarcadors– hauran de complir una sèrie de requisits,
com són la seva especificitat muscular, la possibilitat de diferenciar els diversos tipus de
fibra muscular, la seva estabilitat dins del «torrent sanguini» i que realment apareguin, no
només en la lesió muscular, sinó també per una sobrecarrega de treball.
S’han i s’estan utilitzant diversos biomarcadors musculars que compleixen parcialment els requisits anteriors, com ara la concentració catalítica de creatina-cinasa en el
plasma («CK») el qual és un dels més utilitzats, la concentració catalítica de lactat-deshidrogenasa en el plasma («LDH»), la concentració catalítica d’aspartat-aminotransaminasa
en el plasma («AST»), la concentració de massa de mioglobina en el plasma («Mb»), entre
d’altres. Els seus components pertanyen a un grup de proteïnes que, tot i ser inespecífiques de la tipologia de fibra muscular, el mesurament de les seves magnituds ens poden
donar idea del dany muscular o de l’augment de la permeabilitat de la membrana cel·lular,
mentre que en els darrers anys estan apareixen nous biomarcadors més específics, tant
del tipus de fibra muscular com de la part estructural de la cèl·lula muscular que es veu
afectada. En són exemples les concentracions de massa de «troponina ràpida» i «troponina lenta» en el plasma, i les concentracions de massa «miosina ràpida» i «miosina lenta»
en el plasma, que a més d’indicar si estan afectades les fibres de contracció ràpida o
lenta, ens donen idea de com s’ha trencat l’estructura contràctil muscular, el sarcòmer.
Les isoformes de miosina muscular presenten un perfil força estable en el plasma, que
permet mesurar les seves concentracions de massa en el plasma les 24-48 h després
d’haver-se produït el dany muscular. El mesurament de les concentracions de massa
de «miosina ràpida» i «miosina lenta» en el plasma ens ha permès correlacionar els seus
valors amb el grau de lesió muscular.
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A més, a través de diversos models d’exercici, ens ha permès veure el grau de sobrecàrrega muscular. Mitjançant un treball, de component majoritàriament excèntric, hem
observat un increment dels valors de la concentració de massa de «miosina ràpida» en el
plasma, indicant una major incidència de l’exercici sobre l’estructura de les fibres ràpides,
mentre que en proves esportives d’ultraresistència hem observat un augment dels valors
de la concentració de massa de la «miosina lenta» en el plasma, indicant una major implicació de les fibres lentes durant l’execució de l’exercici. A més, fent valoracions seriades
d’aquestes dues magnituds hem observat que valors alts estan correlacionats amb la
incidència de lesions en una temporada de futbol i de bàsquet.
El mesurament de les concentracions de massa de «miosina ràpida» i «miosina lenta»
en el plasma, ens permetrà determinar el grau de sobrecàrrega muscular i conseqüentment la prevenció de possibles lesions musculars degudes a la fatiga.
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Valoració per part del metge de medicina
de l’esport de la informació procedent
de les proves bioquímiques i d’imatge
Gil Rodas Font
Servei de Medicina Esportiva. Futbol Club Barcelona
Barcelona

Les lesions musculars són molt freqüents en el món de l’esport. Els estudis epidemiològics més recents mostren que les lesions musculars suposen més del 30 % de totes les
lesions esportives, fet que representa per exemple que un equip professional de futbol
pateix una mitjana de 14 lesions musculars per temporada que poden representar més
de 300 dies baixa esportiva. Per altra banda, la reincidència de lesions musculars és
també molt elevada arribant a un 22-35 % durant la mateixa temporada. En altres esports
professionals, com el bàsquet i el handbol, la incidència també és alta però no arriba als
valors obtinguts en el futbol.
La lesió muscular en l’esportista pot manifestar-se de diferents maneres, de forma
aguda (contusió o mecanisme indirecte), crònica (cicatrius, etc…) o bé com altres entitats clíniques específiques com poden ser el cruiximent muscular o DOMS (acrònim de
l’anglès, delayed onset muscle soreness), el síndrome compartimental, la fatiga aguda o
el sobre entrenament o, fins i tot, en determinades circumstàncies, la rabdomiòlisi. Són
entitats que freqüentment també gestiona el metge de l’esport i que els procediments
d’imatge així com els basats en el mesurament de diverses magnituds biològiques, ens
poden ajudar a fer el diagnòstic, el pronòstic, el seguiment i en últim moment ser un dels
criteris de quan és el moment més indicat per retornar a l’activitat esportiva.
El diagnòstic de les lesions musculars es basa principalment en la clínica i l’exploració
física. Tot i així, la tendència és a utilitzar cada cop més els diferents procediments d’imatge per recolzar aquest diagnòstic, especialment l’ecografia de parts toves i la ressonància magnètica. Aquest fet pren més importància en el món professional on cal realitzar
un diagnòstic i pronòstic de forma molt ràpida i precisa.
Tant els procediments d’imatge com els basats en el mesurament de magnituds biològiques ajuden a classificar les lesions musculars segons la seva gravetat i característiques pròpies.
Actualment no es disposa d’una magnitud biològica –també anomenada, biomarcador– prou específica que ajudi al diagnòstic de la gravetat ni al pronòstic definitiu de
cadascuna de les diferents lesions musculars. Tradicionalment, els biomarcadors de lesió
muscular més emprats han estat els relacionats amb proteïnes o enzims que s’han utilitzat com a índex de dany tissular o de necrosis cel·lular post-esforç. Els biomarcadors
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més estudiats han estat la concentració catalítica de creatina-cinasa i de les seves isoformes en el plasma («CKs»), la concentració catalítica de L-lactat-deshidrogenasa i de
les seves isoformes en el plasma («LDHs»), la concentració de massa de mioglobina en
el plasma, la concentració catalítica d’aldolasa en el plasma, la concentració catalítica
d’aspartat-aminotransferasa en el plasma («AST»), la concentració de massa de troponina en el plasma («Tn»), la concentració catalítica d’anhidrasa carbònica III en el plasma
(«CAIII»), entre altres. Tots ells són poc específics, amb una alta variabilitat interindividual
i amb una cinètica molt diferent en funció del tipus d’exercici realitzat. Altres biomarcadors «indirectes» proposats són els que tenen lloc durant el procés inflamatori i d’estrès
oxidatiu del teixit muscular després d’exercicis intensos com poden ser la concentració
de massa d’interleucina 6 en el plasma («IL-6»), la concentració de substància de malondialdehid en el plasma («MDA»), la concentració catalítica de superòxid-dismutasa en el
plasma («SOD») o la concentració catalítica de glutation-oxidasa en el plasma («GSSG»),
entre altres.
Durant la primera dècada dels anys 2000 van aparèixer nous biomarcadors com van
ser la concentració de massa de actina X en el plasma i les concentracions de massa de
«miosina ràpida» i «miosina lenta» en el plasma. En els darrers anys s’han proposat també
altres biomarcadors com les concentracions de massa de «troponina ràpida» i «troponina
lenta» en el plasma. Aquests biomarcadors ens ajuden a diagnosticar si la lesió es produeix a les fibres ràpides o a les fibres lentes.
Per tal de poder arribar a confiar totalment en un biomarcador és necessari estudiar
moltes situacions tant dels moments en que es verifica la lesió com en el seu seguiment.
És això el que s’ha estat fent els darrers anys i encara ens falta casuística suficientment
ben estudiada per poder-hi confiar totalment i entendre quina és la informació que cada
biomarcador ens aporta. Cada un d’ells pot fer conèixer aspectes a nivell estructural i
molecular de la lesió que s’han de saber interpretar. Per últim, donada la importància de
la matriu extracel·lular i del component connectiu en les lesions musculars i tendinoses,
s’estan cercant nous biomarcadors que puguin proporcionar informació en aquest àmbit.
Per tal de realitzar un diagnòstic i pronòstic ràpid i acurat de la lesió muscular aguda
es determina que, cronològicament, el moment més adient per realitzar cada un dels
procediments és: a les 24 hores la ressonància magnètica, a les 48 hores el mesurament
dels biomarcadors i a les 72 hores, l’ecografia. De totes maneres, aquesta cronologia pot
variar en funció de molts factors.
Com sempre, caldrà que el personal que interpreti la ressonància magnètica tingui una
àmplia experiència en aquest tipus de lesions. Avui en dia l’adquisició d’imatges amb ressonància magnètica de 3,0 Teslas i utilitzant nous procediments com són el T2-mapping
(T2 relaxationtime; T2-rt), el tensor de difusió (fractionalanisotropy, F.A.) i el coeficient de
difusió (apparent diffusion coefficient, ADC) permeten afinar en el diagnòstic i determinar
millor la gravetat de la lesió muscular. L’estudi ecogràfic també segueix sent molt ecografista-depenent i en mans d’experts el diagnòstic pot realitzar-se més aviat.
Així doncs, tant els procediments d’imatge com els basats en el mesurament dels
biomarcadors de dany muscular són eines imprescindibles pel diagnòstic, monitorització
i tractament de les lesions musculars.
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Abreviacions (per ordre d’aparició):
VHB, virus de l’hepatitis B; VHC, virus de l’hepatitis C; MEC, matriu extracel·lular; MMP,
metaloproteïnasa; TIMP, inhibidor de metaloproteïnasa; GPVH, gradient de pressió venós
hepàtic; TH, trasplantament hepàtic; HA, àcid hialurònic; TIMP-1, inhibidor tissular de la
metaloproteïnasa tipus 1; PIIINP, propèptid aminoterminal del procol·lagen tipus III; ELF,
Enhanced Liver Fibrosis; m/z, relació massa-càrrega; MALDI-TOF, Matrix-Assisted Laser
Desorption/Ionization Time-Of-Flight; SELDI-TOF, Surface-Enhanced Laser Desorption/
Ionization Time-Of-Flight.
Resum
Determinar el grau de fibrosi hepàtica així com l’inici del procés fibrogènic és una necessitat de primer ordre, no només per a determinar-ne el diagnòstic, sinó també per a
conèixer el seu pronòstic i prendre les decisions clíniques necessàries per aturar o fins i
tot revertir aquest procés. Tot i que la biòpsia hepàtica ha estat, fins al moment, el procediment de referència per tal d’avaluar-lo, presenta clars inconvenients que han comportat
que, en els últims anys, s’hagin invertit molts esforços en la cerca de noves estratègies
menys invasives. La gran majoria, s’han basat en la cerca de nous «índexs» formats per la
combinació de diferents biomarcadors «directes» o «indirectes». L’ús de models animals
com a aproximacions experimentals també ha contribuït de forma directa en tot aquest
procés. Així doncs, la recent millora en el diagnòstic ha permès la detecció no invasiva
de la fibrosi avançada i la cirrosi. Tanmateix, la detecció de fibrosi hepàtica en fases més
inicials, així com amb la millora en el seu seguiment, continuen essent reptes a assolir.
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L’aparició recent de procediments proteòmics d’alt rendiment basats en l’espectrometria de masses, ha obert un nou camí en la identificació de noves molècules relacionades
amb l’activitat fibrogènica; no només en la seva detecció, sinó també en el seu pronòstic
i seguiment.
Fibrosi hepàtica
La fibrosi hepàtica és un procés dinàmic, on es troben implicats diversos mecanismes moleculars i cel·lulars que donen lloc a una activació crònica del remodelament
i la reparació tissular (1, 2). Tot i que existeixen diversos orígens d’aquest procés, les
etiologies principals que causen aquesta patologia en el món occidental són les infeccions cròniques pel virus de l’hepatitis B (VHB) i C (VHC), la colèstasi, la malaltia hepàtica
alcohòlica i, cada cop més, l’esteatosi hepàtica no alcohòlica (3-5). Malgrat el diferent
origen, totes elles presenten característiques patològiques i mecanismes fisiopatològics
comuns (6). Una de les principals característiques d’aquest procés és la producció i acumulació excessiva de proteïnes de matriu extracel·lular (MEC). La MEC està formada majoritàriament per col·lagen tipus I i III, metaloproteïnases (MMPs) i inhibidors d’aquestes
(TIMPs), així com elastina i laminina entre d’altres (2, 7). Aquesta acumulació distorsiona
l’arquitectura hepàtica tot formant marques fibròtiques i posteriorment nòduls de regeneració que, finalment, poden acabar desembocant en cirrosi (8, 9). Les cèl·lules hepàtiques estrellades, o també anomenades cèl·lules de Ito, juguen un paper clau en aquest
procés. Davant d’un insult crònic, aquestes cèl·lules pateixen un procés d’activació que
es caracteritza per una transdiferenciació a una cèl·lula proliferativa de característiques
fenotípiques similars a un miofibroblast (10). Aquest canvi, confereix una gran activitat
quimiotàctica i gran capacitat de resposta davant estímuls proinflamatoris, comportant
finalment la secreció d’un ampli ventall de substàncies i components de matriu extracel·
lular profibrogènics (4, 10, 11). Tot aquest procés metabòlic produeix un increment dels
productes de maduració i degradació del col·lagen els quals poden provocar fibrosi que,
si persisteix, pot acabar desembocant en cirrosi, insuficiència hepàtica o hepatocarcinoma. Encara que inicialment es pensava que aquest procés era irreversible, actualment
tenim clares evidències que indiquen la seva potencial reversibilitat mitjançant tractament
farmacològic (7, 12-14).
Estudi de la fibrosi
Conèixer la magnitud de la fibrosi hepàtica és fonamental per tal de poder determinar
el seu pronòstic, progressió i poder prendre decisions sobre el seu tractament. Actualment, la biòpsia és el procediment de referència per a determinar el grau de fibrosis
hepàtica (15,16). Malgrat això, aquest procediment presenta clars inconvenients (Taula 1).
Primerament, la mostra obtinguda de la intervenció representa el 0,002 % del total del
fetge i, per tant, existeix un error de mostreig força elevat degut a la distribució heterogènia de la fibrosis (17-19). Recentment, el «gradient de pressió venós hepàtic» (GPVH)
ha demostrat ser més exacte a l’hora d’identificar pacients amb recurrència severa del
VHC després d’un trasplantament hepàtic (TH) (20). Tanmateix, ambdós procediments
són invasius i existeixen riscs de complicacions i fins i tot de mortalitat. Paral·lelament,
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la «quantificació» de la biòpsia presenta una alta variació inter-observador i no permet
realitzar una avaluació dinàmica del grau de fibrosis en funció del tractament (21-23).
Tots aquests factors han comportat que recentment hagi crescut l’interès en el desenvolupament de procediments bioquímics no invasius per tal d’estudiar el grau de fibrosis
hepàtica i el seu seguiment.
Procediments bioquímics no invasius per a l’estudi de la fibrosi
Recentment, un dels camps més actius en la malaltia hepàtica ha estat la recerca
procediments no invasius basats en el mesurament de magnituds biològiques –també
anomenades marcadors o biomarcadors– per al seu diagnòstic, pronòstic i seguiment.
Idealment, un marcador hepàtic hauria d’ésser específic del fetge, no variar amb les alteracions metabòliques ni amb l’excreció renal o biliar i ser fàcilment mesurable. Per altra
banda, hauria de ser sensible a l’hora de discriminar els diferents estadis de fibrosis en
qualsevol tipus de malaltia hepàtica crònica, presentar bona correlació amb el contingut
de la matriu extracel·lular i ser útil per tal de monitoritzar la resposta al tractament antifibrogènic (24). Si bé és cert que encara no n’hi ha un que compleixi amb totes i cadascuna
d’aquestes condicions (25), els avenços en el camp han permès la identificació de nous
potencials biomarcadors molt prometedors.
Clàssicament, l’estudi de la malaltia hepàtica s’ha basat en la utilització de marcadors
«indirectes», també anomenats de classe II, que són aquells que reflecteixen la funció
hepàtica i la inflamació, malgrat no permeten determinar el metabolisme de la MEC. Un
exemple seria el mesurament de la concentració catalítica de diferents aminotransferases en el plasma, la concentració de massa d’albúmina en el plasma, la concentració de
substància de bilirubina en el plasma i la concentració catalítica de fosfatasa alcalina en
el plasma així com les concentracions de massa d’α-2-macroglobulina, d’haptoglobina
i d’apolipoproteïna A-I en el plasma. Aquest conjunt de marcadors, s’ha focalitzat fonamentalment en el diagnòstic de la cirrosi hepàtica, i no ha estat fins fa poc temps que han
començat a aparèixer estudis recalcant la seva capacitat per a identificar pacients amb
una fibrosi més moderada (26-28). Malgrat això, aquest grup de marcadors no és capaç
de predir la fibrosi hepàtica amb més antelació ni, en molts casos, monitoritzar l’efecte de
tractaments (Taula 1). Tot i que s’han desenvolupat diferents «índexs» de fibrosi hepàtica
formats per la combinació de diferents marcadors «indirectes», com el Fibrotest (29),
l’APRI (30) o l’índex de Forns (31, 32), els estudis publicats fins ara semblen indicar que
continuen presentant mancances a l’hora de classificar el grau de fibrosis (33) i només
permeten confirmar la presència de fibrosi significativa en un 35 % dels pacients (34). Últimament s’han estudiat un nou tipus de marcadors, els anomenats marcadors «directes»
o de classe I que, al ser capaços de detectar els desequilibris que es produeixen entre
la degradació i la producció de la matriu extracel·lular, són clínicament rellevants tant per
realitzar un estadiatge de la fibrosi hepàtica, com per monitoritzar l’activitat fibrinogènica
i la degradació de les proteïnes de la MEC (35) (Taula 1). La concentració de massa del
col·lagen tipus I en el plasma, la concentració de massa de fibronectina en el plasma, la
concentració de substància de l’àcid hialurònic en el plasma («HA»), la concentració de
massa de l’inhibidor tissular de la metaloproteïnasa tipus 1 en el plasma («TIMP-1») o la
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concentració de massa del propèptid aminoterminal del procol·lagen tipus III en el plasma («PIIINP») són un clar exemple d’aquests marcadors.
Malauradament, la majoria dels estudis realitzats fins ara presenten clares limitacions,
no només en el procés de validació, sinó també en la seva capacitat de diagnòstic i pronòstic (17, 36). Així doncs, i per tal d’intentar millorar aquestes capacitats, s’han dissenyat
també diferents «índexs» que combinen diversos marcadors «directes». Un dels més
coneguts és l’ELF (���������������������������������������������������������������������
Enhanced Liver Fibrosis����������������������������������������������
), el qual s’obtingué després d’un estudi multicèntric internacional on es va determinar aquest índex en 1 021 pacients amb diferent
etiologia hepàtica (28). Inicialment, l’ELF tenia en consideració l’edat dels pacients, però
al 2008 es va validar la puntuació de l’algoritme només tenint en compte els valors sèrics
de 3 marcadors directes molt prometedors: el HA, el PIIINP i el TIMP-1. Mentre que el
PIIINP és un bon predictor de fibrosi (37), el HA presenta una excel·lent capacitat per descartar cirrosi (38) i el TIMP-1 es correlaciona amb el procés cirròtic (39). Malgrat això, i tot
i que aquest algoritme és altament eficaç per detectar pacients amb fibrosi significativa i
cirrosi (40-42), diversos estudis han apuntat a que la seva capacitat diagnòstica en fibrosi
hepàtica lleu o moderada és més reduïda (42-43) (taula 1).
Tot i no ser l’objectiu d’aquesta revisió, simplement mencionar que l’ús d’altres procediments no invasius també s’ha incrementat notablement en aquests últims anys. Concretament, les tècniques d’imatge com el ARFI o el Fibroscan® basades en la quantificació de la rigidesa hepàtica mitjançant ultrasons en són un clar exemple. Aquest fet
és degut a la seva bona reproductibilitat, a la rapidesa en l’obtenció de resultats i a la
capacitat de realitzar múltiples determinacions al llarg del temps sense complicacions ni
riscs per al pacient (44) (Taula 1). Tanmateix, aquests mètodes presenten major dificultat
tècnica en pacients amb ascites, obesos o amb un espai intercostal estret (45, 46). A més
a més, no tots els centres disposen de l’equipament i formació necessaris per a realitzar
aquests estudis d’imatge (44). Per tant, el diagnòstic inicial de la fibrosi continua essent
un repte en el camp de la malaltia hepàtica.
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Taula 1: Comparació dels diferents recursos usats per tal d’avaluar el grau de fibrosi hepàtica

Marcador/
Procediment

Biòpsia
hepàtica

Avantatges

• Mesura directa del teixit
afectat
• Determinació de les anomalies estructurals de l’òrgan,
així com lesions associades
• Diversos sistemes de classificació universals ben establerts

• Mètode per avaluar la presència i severitat de la presGradient
sió portal
de Pressió
• Capacitat de predir el proVenós Hepàtic
nòstic i/o complicacions en
(GPVH)
estadis avançats.
• Escala quantitativa

Marcadors
indirectes

Marcadors
Directes

Inconvenients

Exemple

• Error de mostreig (infravaloració del grau de fibrosi)
• Variació en la quantificació
inter-observador
• Mètode invasiu.
• Procediment dolorós
• Risc de complicacions
• No permet realitzar una avaluació dinàmica
• No tots els pacients poden sotmetre’s a aquest procediment
• És necessari personal altament
qualificat
• Mètode invasiu.
• Procediment dolorós
• Risc de complicacions
• No permet realitzar una avaluació dinàmica
• No tots els pacients poden sotmetre’s a aquest procediment
• És necessari personal altament
qualificat
• No permet identificar pacients
que es troben en els estadis inicials de la malaltia

Aminotransferases
Albúmina
• No invasius
Bilirubina
• Sense contraindicacions
Fosfatasa alcalina
• Mètode simple, quantitatiu i
α-2-macroglobulina
Col·lagen I
ràpid
Fibronectina
• Permet realitzar una avalua• Baixa sensibilitat en els estadis
Àcid hialurònic
ció dinàmica del procés
inicials de la malaltia hepàtica
TIMP-1
PIIINP
• Baixa sensibilitat en els estadis
inicials de la malaltia hepàtica
• Mesura indirecte del procés
hepàtic
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Marcador/
Procediment

Avantatges

• No invasius
• Sense contraindicacions
Índexs
• Increment de la sensibilitat i
(combinació
especificitat
de marcadors)
• Permet realitzar una avaluació dinàmica del procés
• Obtenció dels resultats de
forma immediata.
Tècniques
• Increment de la sensibilitat i
d’imatge /
especificitat
Elastografia
• Bona Reproductibilitat
transitòria
• Permet realitzar una avaluació dinàmica del procés

Inconvenients

Exemple

• Baixa sensibilitat en els estadis
inicials de la malaltia hepàtica
• Preu

Fibrotest
APRI
Índex de Forns
ELF

• Baixa sensibilitat i especificitat
• No tots els pacients poden sotmetre’s a aquest procediment
• Preu
• No disponible a tots els hospitals
• És necessària formació prèvia

ARFI
Fibroscan

Mètodes i procediments per a la identificació de nous biomarcadors de fibrosi
hepàtica
Models animals: Una de les aproximacions emprades per intentar identificar marcadors
no invasius de fibrosi, és l’ús de models experimentals. Aquests, s’han emprat des de fa
dècades per tal d’intentar aclarir els diferent mecanismes que intervenen en la fisiopatologia de la fibrosi, comprovar l’efecte antifibrogènic de noves teràpies o validar potencials
biomarcadors (47). Un dels més usats, és el model d’inducció a fibrosi en rates mitjançant
la administració crònica de tetraclorur de carboni (CCl4), el qual es un potent tòxic hepàtic
que indueix una fibrosi progressiva que assoleix diferents graus d’intensitat en funció
de les setmanes d’exposició (48). Malgrat els clars avantatges d’aquest mètode, els animals poden presentar diferencies metabòliques, així com reaccions immunològiques,
expressió de gens o respostes farmacològiques dissemblants a les de l’ésser humà (49)
i per tant invalidar en termes de diagnòstic bioquímic algunes de les troballes potencials
obtingudes en aquests models experimentals.
Així doncs, tot i els clars esforços realitzats fins al moment, l’objectiu d’intentar desemmascarar nous biomarcadors relacionats amb l’inici del procés fibrogènic, encara no s’ha
assolit. Certament, aquest fet està relacionat amb la lenta història natural que presenta la
malaltia. Amb l’excepció de la malaltia hepàtica fulminant, el procés fibrogènic es caracteritza per una evolució progressiva al llarg del temps i els símptomes clínics poden presentar-se setmanes, mesos o fins i tot anys després de l’inici del dany (50). Tanmateix, en
algunes situacions clíniques particulars, com els pacients infectats pel VHC i sotmesos
a un TH, aquest procés es veu accelerat i és possible esperar una recurrència de fibrosi
hepàtica en un període molt més curt de temps (51, 52). Per tant, aquest grup de pacients
constitueix una cohort particularment interessant per tal d’intentar identificar potencials
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biomarcadors no invasius relacionats amb l’activació del procés fibrogènic. D’altra banda,
les noves tecnologies d’obtenció i d’anàlisi massiu de dades conegudes, de forma genèrica, com «òmiques» poden ésser de gran utilitat per assolir aquest objectiu (53).
Proteòmica: L’estudi del proteoma representa una eina molt valuosa en la lluita contra
les malalties complexes, i la fibrosi hepàtica no és una excepció. Degut a que la majoria
de les funcions biològiques es duen a terme a través de proteïnes, la proteòmica permet
obtenir informació complementària a la genòmica, una de les àrees més estudiades i
analitzades dintre del camp de les «òmiques». Així doncs, aquesta nova àrea de coneixement permet subministrar una visió global de les interaccions existents entre les xarxes
moleculars, així com determinar irregularitats en el nivell d’expressió proteic en diferents
malalties. Totes aquestes característiques, juntament amb el seu caràcter dinàmic, fan
de la proteòmica una eina imprescindible no només pel diagnòstic i el pronòstic de la
malaltia hepàtica, sinó també per la selecció i seguiment del tractament (54). En aquest
sentit, el procediment clàssic està basat en la realització de gels de dos dimensions
(2-DE) que fan servir la massa molar i el punt isoelèctric com a mètodes de separació
(55). Malgrat que aquest procediment permet identificar un gran nombre de proteïnes, el
procediment és força laboriós, té problemes de reproductibilitat i no és capaç de separar
bé les proteïnes amb una massa molar inferior als 10 kDa (56). Altres estratègies, com
els procediments d’alt rendiment basades en l’espectrometria de masses, han aparegut
com a alternatives molt prometedores i s’han tornat indispensables en l’estudi del proteoma (57). Aquests procediments són més ràpids i reproduïbles i permeten explorar el
proteoma en una gran varietat de matrius biològiques ja que permeten avaluar de forma
més ràpida, reproduïble, precisa i amb major sensibilitat el proteoma en una gran varietat de mostres biològiques. Els diferents tipus d’espectròmetres de masses consten de
3 unitats fonamentals: la font d’ionització, que és l’encarregada d’ionitzar les proteïnes,
l’analitzador de masses, el qual separa les proteïnes ionitzades en funció de la seva
relació massa-càrrega (m/z) i finalment el detector, que registra el nombre total de proteïnes ionitzades. En els últims anys, s’han desenvolupat diverses estratègies quantitatives
basades en aquest tipus de tecnologia. Moltes d’elles, usen el marcatge de les mostres
amb diferents isòtops estables (2H, 13C, 15N o 18O) per al procés de quantificació. Aquest
marcatge permet estudiar diferents mostres de forma conjunta i ser diferenciades posteriorment mitjançant l’espectròmetre de masses (58). Actualment però, només es poden
processar en paral·lel un màxim de 12 mostres per aquest tipus de procediment (59, 60).
Durant els últims anys, diversos estudis han fet ús de l’espectrometria de masses
per tal d’intentar trobar nous marcadors proteics de diagnòstic i pronòstic, no només
relacionats amb les alteracions hepàtiques, sinó també amb altres malalties d’elevada
prevalença com poden ser el càncer o l’Alzheimer. De les diverses opcions disponibles,
el MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-Of-Flight) és una de les
més emprades per a aquest fi (61). Segurament la gran varietat de mostres que permet
processar, juntament amb la seva capacitat d’anàlisi d’alt rendiment i el seu ampli interval
de masses fan d’aquesta tecnologia una de les més atractives. Aquesta tècnica empra
com a font d’ionització un làser que, a l’interactuar amb la mostra prèviament tractada,
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ionitza les proteïnes que es troben presents. Aquestes són accelerades mitjançant un
camp elèctric a través d’un tub (tub de vol) i, finalment, detectades. En funció del temps
que tarden en arribar al detector, es pot conèixer la relació massa/càrrega (m/z) de cada
una d’elles obtenint així un perfil proteic específic de la mostra estudiada. Una variant
d’aquesta tecnologia, és l’anomenat SELDI-TOF (Surface-Enhanced Laser Desorption/
Ionization Time-Of-Flight), el qual es caracteritza per presentar el mateix principi de ionització, d’anàlisi de masses i detecció que el MALDI-TOF, però incorpora un procés
cromatogràfic en fase sòlida que permet reduir prèviament la complexitat proteica de la
mostra biològica (62). Estudis preliminars realitzats en el nostre laboratori indiquen que
aquesta tecnologia pot ésser de gran utilitat per detectar als pacients que presenten un
procés fibrogènic accelerat després d’un trasplantament hepàtic (Figura 1). Així doncs,
la utilització de tècniques proteòmiques d’alt rendiment per identificar nou marcadors
biològics de fibrosi en el pacients amb patologies hepàtiques pot representar una millora
significativa en el diagnòstic bioquímic no invasiu d’aquests malalts.
Figura 1. Perfil proteic diferencial entre pacients amb diferent activitat fibrogènica. Segment
dels espectres obtinguts per SELDI-TOF (Surface-Enhanced Laser Desorption/Ionization
Time-Of-Flight), compresos entre els 2 480 i els 2 700 m/z, de mostres sèriques de subjectes
sense activitat fibrogènica (control), pacients amb una baixa activitat fibrogènica i amb una
alta activitat. Es pot observar la diferent expressió del pic proteic situat a 2 645 m/z en funció
de la intensitat del procés fibrogènic que presenta el pacient després d’un trasplantament
hepàtic.
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Ponència

Valoració de lacatasa intestinal:
noves perspectives en el diagnòstic
de la intolerància a la lactosa

Aspectes del laboratori clínic
Carmen Hermida Díaz
Direcció mèdica de Venterpharma
Madrid

Més del 70 % de la població mundial pateix intolerància a la lactosa, generalment
per deficiència de lactasa intestinal (hipolactàsia) (1). No obstant això, les magnituds biològiques més esteses que serveixen per al diagnòstic d’aquest trastorn, com la «prova d’hidrogen espirat després d’una sobrecàrrega oral de lactosa» o la concentració
de substància de glucosa en la sang capil·lar després d’una sobrecàrrega oral de lactosa presenten, entre altres, una reduïda eficiència diagnòstica, molèsties abdominals
o un equipament que no sempre es troba disponible en els laboratoris clínics. Davant
d’aquests inconvenients, es va dissenyar un nou procediment no invasiu anomenat
«LacTest»1 (2, 3) basat en el mesurament del contingut de substància de D-xilosa en
l’orina després de l’administració oral de gaxilosa o de la concentració de substància de
D-xilosa en el sèrum després de l’administració oral de gaxilosa, on el desenvolupament
clínic i la seva aprovació per les Agències del Medicament Espanyola i Alemanya ja s’ha
completat. En aquests moments està autoritzat l’«Uri-LacTest» per a 0,45 g de gaxilosa i
en un futur proper s’espera l’aprovació del «Pla-LacTest» per a 2,7 g de gaxilosa.
El desenvolupament clínic del procediment ha passat per diverses fases: un primer
assaig clínic fase 1 en 12 voluntaris adults sans (dosi-ascendent, creuat, randomitzat,
comparat amb placebo), on es van estudiar les dosis i tolerabilitat de la gaxilosa; un
segon assaig fase Ib ampliant el nombre de subjectes sans a 30 addicionals (obert, paral·
lel), per estimar els valors de decisió clínica d’aquestes magnituds; i per últim un tercer
assaig fase IIb-III amb 205 subjectes amb clínica suggestiva d’intolerància a la lactosa
(multicèntric, obert, no randomitzat), per investigar el comportament diagnòstic d’aquestes magnituds, utilitzant el mesurament de l’activitat de la lactasa en el teixit intestinal
biopsiat com a procediment de referència, i la comparació dels valors obtinguts amb els
de la «prova d’hidrogen» i de la concentració de substància de glucosa en la sang capil·
lar després d’una sobrecàrrega oral de lactosa.
L’administració de gaxilosa en subjectes sans va originar un increment progressiu dels
valors de l’Uri-LacTest i el Pla-LacTest, dosi-dependent, triant com a dosi òptima 0,45 g
de gaxilosa per al primer i 2,7 g de gaxilosa per al segon (4). En aquestes condicions,
El «LacTest» s’ha aprovat per a les següents magnituds biològiques:
Uri-LacTest = contingut de substància de D-xilosa en l’orina recollida durant 5 hores després de l’administració oral de gaxilosa.
Pla-LacTest = concentració de substància de D-xilosa en el plasma a les 1,5 hores posteriors a l’administració oral de gaxilosa.
1
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els valors discriminants estimats per a l’Uri-LacTest són 0,184 mmol i 0,252 mmol/L i
65 µmol/L per al Pla-LacTest (4). Aquestes magnituds tenen una sensibilitat diagnòstica,
especificitat diagnòstica i un valor predictiu positiu i negatiu que oscil·la entre el 90-93 %,
superiors als de la «prova d’hidrogen» (73-86 %) i de la concentració de substància de
glucosa en sang capil·lar (69-78 %) (5). Les àrees sota la corba utilitzant el procediment
de corbes ROC per a l’Uri-LacTest i el Pla-LacTest van ser de 0,93, mentre que per a la
«prova d’hidrogen» i de la concentració de substància de glucosa en la sang capil·lar van
ser de 0,85 i 0,79, respectivament (5). No es van registrar efectes adversos relacionats
amb l’administració de la gaxilosa en cap dels assajos realitzats.
El «LacTest» és un procediment senzill, segur i pràcticament innocu per al diagnòstic
de la hipolactàsia, còmode per als pacients, ja que és un procediment no invasiu i sense
efectes adversos significatius, amb un comportament diagnòstic excel·lent, sensiblement
superior a la «prova d’hidrogen» o a la concentració de substància de glucosa en la sang
capil·lar.
Als laboratoris clínics, el mesurament del contingut de substància de D-xilosa en l’orina o el de la concentració de substància de D-xilosa en el sèrum es realitza utilitzant
un mètode basat en l’espectrometria d’absorció molecular el qual empra el reactiu de
floroglucinol (6). No obstant això, donada la necessitat d’obtenir valors baixos de les
magnituds en estudi, va ser imprescindible millorar l’esmentat mètode del floroglucinol. La validació del procediment basat en aquest mètode es va desenvolupar seguint
les recomanacions de l’Administració d’Aliments i Fàrmacs dels Estats Units (FDA) i de
l’Agència Europea del Medicament (EMA) estudiant-se la linealitat, l’especificitat, el límit
de detecció i de quantificació, el biaix, la imprecisió, i l’estabilitat en les mostres i en el
reactiu floroglucinol. La modificació del procediment va afectar al volum final, a la corba
de calibratge, la desproteïnització del sèrum i la preparació del reactiu.
La linealitat intra- i interdiària es va mantenir dins de l’interval de 0,832-33,3 µmol/L
(r2 = 0,9998), corresponent a la mostra original a 33,3-1 332 µmol/L. El límit de quantificació (LOQ) es va estimar en 0,832 µmol/L. Els biaixos (intra- i interdiària) al valor del LOQ
van ser de 0,97 % i 2,49 % per a mostres d’orina i de sèrum, respectivament, mentre que
per als materials de control intern de la qualitat (baix, mitjà i alt) aquesta va ser menor del
1,27 %. En l’estudi de la imprecisió intra- i interdiària es van obtenir uns coeficients de
variació en el LOQ de 6,02 % i 6,45 % per a mostres d’orina, respectivament, i de 8,86 %
i 10,0 % per a mostres de sèrum. Per als materials de control el coeficient de variació
no va superar el 2,15 %. En mostres d’orina i de sèrum preparades afegint D-xilosa les
distintes magnituds van ser estables a -20 i -70 ºC durant 2 mesos, i després de 3 cicles
de congelació i descongelació. A 4 ºC i a temperatura ambient, les magnituds van ser
estables durant 24 i 8 h, respectivament. El reactiu de floroglucinol va ser estable fins a
5 h des del moment de la seva preparació.
El procediment modificat validat va presentar una major capacitat de detecció que el
de Eberts (6), podent detectar amb una major fiabilitat valors d’aquestes magnituds en
pacients amb sospita de hipolactàsia al voltant d’un ordre de magnitud inferior (7). Aquest
procediment és imprescindible per a la realització de LacTest i per altres procediments
que precisin obtenir baixos valors de les magnituds relacionades amb la D-xilosa o en
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altres magnituds descrites per distints fluids biològics com a sistema biològic. Paral·
lelament, s’ha dissenyat un equip de reactius necessaris pre-pesats com a pas intermedi
fins a comptar amb un nou procediment de mesura per aquestes magnituds que s’adapti
millor als usos actuals de laboratoris clínics. Aquest equip de reactius es troba ja disponible al catàleg dels Laboratoris FAR.
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Introducció
Les malalties tromboembòliques venoses (MTEV) són aquelles que s’originen com a
conseqüència de la formació d’un coàgul de sang en zones vasculars, amb freqüència,
de les extremitats inferiors i de la pelvis, obstruint-ne la circulació, donant lloc al que es
coneix com a trombosi venosa profunda (TVP). El coàgul, o bé un fragment d’aquest, pot
alliberar-se i mitjançant la circulació sistèmica, assolir l’arbre arterial pulmonar on produeix l’embolisme pulmonar (EP) (1).
El principal factor de risc de les MTEV és la trombofília, ja sigui de causa adquirida o
hereditària, si bé cal tenir presents altres factors de risc com l’edat superior als 60 anys,
haver patit una TVP prèvia, un procediment quirúrgic, un procés neoplàsic, la immobilitat,
la gestació o l’obesitat entre d’altres (2).
L’ampli ventall de possibles manifestacions clíniques amb les que les MTEV poden
presentar-se comprenen símptomes i signes inespecífics com dolor i sensació d’empastament a les extremitats inferiors, en la TVP, o dispnea d’inici sobtat, tos i taquipnea
en l’EP (2). La falta d’especificitat d’aquests signes i símptomes, sens dubte, dificulten
el diagnòstic clínic d’aquestes malalties que són una causa freqüent de consulta en els
serveis d’urgències. La demora en el diagnòstic a més, pot tenir conseqüències a mitjà
i llarg termini per el desenvolupament d’una síndrome postrombòtica o poden arribar a
ser fatals en l’EP (1, 2). Un gran nombre de guies de pràctica clínica i de documents de
consens elaborats per la Societat Europea de Cardiologia (2) entre d’altres associacions
i organismes (1, 2, 3) han estat elaborats amb la finalitat d’especificar quins han de ser
els criteris que cal tenir presents en el diagnòstic de les MTEV. Destaquen les escales de
predicció clínica elaborades per Wells PS (4), aplicables al diagnòstic del TEV i l’EP, o la
revisió de l’escala de Ginebra (5) per l’EP. L’ús d’aquestes escales de probabilitat diagnòstica, a mode de «pretest», permet la classificació del pacient segons la sospita de MTEV
sigui alta, moderada o baixa i aplicar diferents algorismes i estratègies de diagnòstic
diferencial per a la TVP i l’EP.
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Dímer D de la fibrina
El mesurament de la concentració de massa del dímer D de la fibrina en el plasma
(«DD»), ha permès millorar el diagnòstic de les MTEV permetent l’exclusió de l’event trombòtic especialment en els pacients amb una baixa probabilitat clínica segons les escales
anteriorment esmentades, prescindint dels estudis complementaris de diagnòstic per
imatge, considerats encara com el procediments de referència en el diagnòstic de les
MTEV (1, 2, 6).
Formació del dímer D de la fibrina
El dímer D de la fibrina és un producte de degradació del polímer de fibrina produït
per acció de la plasmina durant el procés de fibrinòlisi. La seva formació, s’inicia durant
el procés de la coagulació per acció de la trombina sobre el fibrinogen i posterior acció
del factor XIII activat de la coagulació sobre la xarxa de fibrina soluble. Es tracta d’un
procés dinàmic entre ambdós processos, de manera que els valors de «DD» es troben
relacionats directament amb la presència d’un coàgul i indirectament amb la formació
del mateix (6,7).
Valor semiològic
Si bé existeixen nombroses situacions fisiopatològiques on poden observar-se valors
de «DD» elevats (durant la gestació, a l’ingrés hospitalari, en un procés infecciós o neoplàsic entre d’altres), el seu valor semiològic en les MTEV radica en el seu elevat valor
predictiu negatiu (VPN) que permet l’exclusió de tromboembolisme venós (8). Cal tenir
present però, que el valor discriminant de «DD», dependrà de la prevalença del TVP i l’EP
a la població sobre la que es realitzi el seu mesurament.
Estandardització dels sistemes de mesura per a la concentració de massa de
dímer D de la fibrina en el plasma
El dímer D de la fibrina no presenta una estructura bioquímica homogènia i alguns dels
problemes relacionats amb la falta d’estandardització són conseqüència, precisament,
d’aquesta característica, ja que dificulta l’obtenció d’un únic material de referència certificat. Alguns dels materials disponibles actualment són elaborats a partir de purificacions
de productes de degradació del coàgul de fibrina que contenen l’antigen dímer D i expressen els valors de «DD» en unitats de D-dímer (DDU). Altres materials de referència, en
canvi, són obtinguts a partir de digestions proteolítiques de la fibrina i els corresponents
valors de «DD» són expressats en equivalents de fibrinogen (FEU) (6). La variabilitat i la
falta de consens en el material de referència a utilitzar no permet la intercanviabilitat dels
valors mesurats d’aquesta magnitud biològica obtinguts per diferents laboratoris.
Existeix una àmplia varietat de sistemes i procediments de mesura que permeten
mesura el «DD». Els sistemes de mesura, considerants de segona generació, presenten
com a principal característica la possibilitat d’automatització i una elevada practicabilitat,
si bé únicament l’enzimimmunoanàlisis amb detecció per fluorescència i els basats en la
immunoturbidimetria, estan aprovats per l’Administració d’Aliments i Fàrmacs dels Estats
Units (FDA) per a l’exclusió de les MTEV (sensibilitat diagnòstica > 97 % i un VPN > 98 %)
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(7). L’especificitat dels anticossos monoclonals que empren aquests sistemes de mesura, en canvi, poden ser diferents, donant lloc a la falta d’intercanviabilitat en els resultats
obtinguts amb cadascun d’ells (9, 10). La manca d’un sistema i procediment de mesura
de referència per al «DD», constitueix un altre impediment per l’estandardització. Aquest
fet ha generat la necessitat de promoure iniciatives per a l’harmonització dels resultats.
Lippi G et al., en el document publicat l’any 2013, i elaborat conjuntament pel Comitè
Italià per a l’Estandardització de l’Hematologia i els Mètodes del Laboratori (CISMEL),
l’Associació Italiana de Bioquímica Cínica i Biologia Molecular (SIBioC), la Societat Italiana de Medicina del Laboratori (SIMeL) i l’Acadèmia de Medicina d’Urgències i Intensiva
(AcEMC) estableix algunes consideracions en relació a aspectes premetrològics, metrològics i postmetrològics (11). Algunes d’aquestes recomanacions coincideixen amb les
realitzades per l’Institut per a la Normalització de Laboratoris Clínics (CLSI) en la guia
recentment aprovada H59-A (12).
En aquest últim document es fa referència a la mostra de plasma com a la mostra
d’elecció per a dur a terme el mesurament del «DD», ja que és la mostra on majoritàriament es realitza el mesurament de les distintes magnituds biològiques relacionades amb
la coagulació. També s’indica que el seu mesurament té interès en l’exclusió de la TVP i
l’EP en relació a un valor discriminant convenientment validat mitjançant assajos clínics.
Respecte als sistemes de mesura, ambdós documents recomanen preferiblement
que s’emprin sistemes que permetin obtenir valors racionals de «DD», és a dir, «quantitatius». Els valors de «DD» poden ser relacionats amb la mida del coàgul i, un cop s’inicia
el tractament anticoagulant, aquests poden proporcionar informació de la cinètica d’eliminació del coàgul. D’altra banda, són recomanables els sistemes de mesura amb un
ampli interval de linealitat (50-5 000 μg/L) que permetin minimitzar el nombre de dilucions
a realitzar optimitzant així, el temps dedicat al processament de les mostres. Idealment,
els sistemes de mesura per al «DD», han de presentar una imprecisió baixa (coeficient de
variació < 10 %) a valors propers al valor discriminant d’exclusió del TVP i l’EP.
Finalment, les recomanacions relacionades amb aspectes postmetrològics realitzades
en aquests documents, es resumeixen amb la conveniència d’expressar els resultats
en unitats del Sistema Internacional (μg/L). A més, es recomana informar també de la
traçabilitat del material de calibratge emprat (DDU o FEU) així com del valor discriminant
utilitzat, a fi d’evitar errors d’interpretació.
Conclusions
El mesurament de la concentració de dímer D de la fibrina en el plasma ha permès la
millora del diagnòstic clínic de les MTEV, però ha posat de manifest l’actual manca d’estandardització dels sistemes de mesura emprats per al seu mesurament. Aquesta falta
d’estandardització, produïda principalment per la falta de material de referència i l’àmplia
varietat de sistemes de mesura disponibles, no permet la intercanviabilitat dels valors de
«DD» obtinguts per diferents laboratoris i vincula el seu valor discriminant per a l’exclusió
de les MTEV al tipus de material emprat, dificultant la interpretació dels resultats obtinguts i generant discrepàncies en el propi valor semiològic d’aquesta magnitud.
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Per aquest motiu, i a falta d’una veritable harmonització dels resultats, seria convenient que els professionals dels laboratoris clínics tinguessin coneixement de totes les
propietats metrològiques del sistemes de mesura amb els que realitzen el mesurament
d’aquesta magnitud i posessin a disposició dels clínics aquesta informació.
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Resum
Els nous anticoagulants orals (NACO) presenten avantatges respecte als antivitamines K entre els que cal destacar que no requereixen una monitorització farmacoterapèutica sistemàtica. Això es deu al seu efecte previsible i al ampli interval terapèutic. Malgrat
tot hi ha situacions en les que és desitjable poder efectuar una monitorització farmacoterapèutica dels fàrmacs: necessitat d’una actuació cruenta urgent (cirurgia, traumatisme,
període perioperatori), hemorràgia greu, intoxicacions per sobredosificació, edat avançada, pesos extrems, insuficiència renal o hepàtica. Cap de les magnituds hemostasiològiques disponibles en es laboratoris clínics està dissenyada pel control dels NACO i
només donen una idea aproximada de l’estat coagulatiu. Per al dabigatran les magnituds
recomanades són el temps de coagulació induïda per la trombina «dil·luida» en el plasma
(«TTd»), el temps de coagulació induïda per la trombina en el plasma («TT») i el temps de
coagulació induïda per una superfície en el plasma («TTPA»). Per rivaroxaban es recomana utilitzar el temps de coagulació per factor tissular en el plasma («TP») i la concentració de substància arbitrària de l’anticòs contra el factor X de la coagulació activat en el
plasma («anti-factor Xa») i, per l’apixaban, l’«anti-factor Xa». En la majoria de laboratoris
les úniques magnituds disponibles actualment són les que s’empren habitualment en
els estudis genèrics d’hemostàsia. La impossibilitat d’ajustar la dosi i la nul·la informació
sobre els valors de risc resten utilitat la monitorització farmacoterapèutica del fàrmac.
Introducció
Els fàrmacs anticoagulants han estat la pedra angular en el tractament de la malaltia
tromboembòlica. Però tot i la seva utilitat, els fàrmacs antivitamines K tenen limitacions:
variabilitat en la resposta, interaccions amb altres fàrmacs, interval terapèutic estret i la
necessitat de realitzar mesuraments del temps relatiu de la coagulació induïda per factor
tissular en el plasma («INR»).
Els nous anticoagulants orals (NACO) dabigatran, rivaroxaban i apixaban, presenten
avantatges respecte els antivitamines K entre els quals cal destacar que no requereixen
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monitorització farmacoterapèutica sistemàtica. Això es deu al seu efecte previsible i al
seu ampli interval terapèutic.
Els estudis risc-benefici dels nous anticoagulants fets per les diverses indicacions, es
van fer sense cap monitorització farmacoterapèutica dels fàrmacs, per tant no es considera necessari fer-la de forma rutinària.
Malgrat tot, hi ha algunes situacions en què seria desitjable poder mesurar la concentració de massa d’aquests fàrmacs en el plasma: necessitat d’una actuació cruenta
urgent (cirurgia, traumatisme, període perioperatori, hemorràgia greu, intoxicacions per
sobredosificació, edat avançada, pesos extrems, insuficiència renal o hepàtica.
També seria interessant realitzar la monitorització farmacoterapèutica per avaluar, en
la fase aguda, als pacients que han patit un esdeveniment trombòtic o hemorràgic (per
descartar un excessiu o insuficient efecte anticoagulant malgrat un tractament correcte),
comprovar l’adherència i avaluar l’efectivitat dels fàrmacs procoagulants.
La monitorització farmacoterapèutica dels NACO presenta encara moltes incerteses:
escassa informació que relacioni les concentracions del fàrmac amb risc de tromboembolisme o hemorràgia i molt menys llindars de seguretat quirúrgica. D’altra banda, les
magnituds hemostasiològiques existents que s’utilitzen en el laboratori són inespecífiques i «artefactables» per la presència d’altres anticoagulants.
L’altre problema és que els valors de les magnituds farmacològiques són ràpidament
canviants i el resultat obtingut és totalment dependent del moment de la presa de la
mostra respecte al de la presa del fàrmac.
En principi, qualsevol magnitud biològica que sigui «sensible» als factors que actuen
amb posterioritat a la «diana» d’acció d’un NACO concret (el factor II activat o el X activat)
podria ser útil per valorar el seu efecte anticoagulant.
Magnituds biològiques recomanades per a la monitorització farmacoterapèutica dels inhibidors directes de la trombina (dabigatran)
1. Magnituds hemostasiològiques «clàssiques»
Dabigatran perllonga tant els valors «TP» com els de «TTPA». El «TP» no té sensibilitat
suficient, motiu pel qual no se’n recomana el seu ús.
Els valors de «TTPA» mostren una clara correlació –no lineal– amb els valors de la
concentració de massa de dabigatran en el plasma.
El «TTPA» és útil per a fer una valoració qualitativa (aproximada) del grau d’anticoagulació, especialment en situacions clíniques urgents. Valors fisiològics de «TTPA» exclou
un efecte anticoagulant mentre que un valor de «TTPA» superior a 80 segons s’associa a
un major risc hemorràgic. Cada laboratori ha de conèixer la «sensibilitat» del seu «TTPA»
a dabigatran (traçabilitat de calibradors). Calen més estudis per donar recomanacions específiques respecte a l’elecció del reactiu. No és pot utilitzar per mesurar la concentració
de massa del fàrmac en el plasma.
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2. Temps de coagulació induïda per la trombina en el plasma
És extremadament «sensible» a la presència de dabigatran. Els seus valors es perllonguen més de 10 vegades respecte als valors fisiològics. L’excés de «sensibilitat» i la
manca d’estandardització dels sistemes de mesura limiten la seva utilitat. Per aquesta
raó, es recomana utilitzar com a magnitud el «TTd» (reactiu comercial Hemoclot®).
Els valors de «TTd» es perllonguen unes 2 vegades més que els del «TT» en presència
de dabigatran i mostren una bona linealitat en les corbes dosi-resposta.
Un valor de «TTd» > 200 µg/L (60-65 segons) a valors pre-dosi s’associa a un major
risc d’hemorràgia. Un valor < 200 µg/L a valors pre-dosi indica un risc baix de sagnat.
El procediment emprat per mesurar aquesta magnitud pot fer-se manualment o de
manera automatitzada, però el seu cost és elevat.
3. Temps de coagulació induïda per ecarina en el plasma («TE»)
Hi ha una correlació lineal entre els valors de «TE» i la concentració de massa de
dabigatran en el plasma amb l’avantatge que no es veu influenciada per l’administració
d’heparina. Es tracta de la magnitud més útil per a la monitorització farmacoterapèutica
de dabigatran. L’obtenció de valors fisiològics exclou la presència de dabigatran. A valors
pre-dosi, una raó de «TE» > 3 sembla indicar un major risc hemorràgic. Els sistemes de
mesura utilitzats per al seu mesurament no estan estandarditzats i els seus costos són
elevats.
4. Concentració de substància arbitrària de l’anticòs contra el factor II de la
coagulació activat en el plasma («anti-factor IIa»)
És una bona possibilitat teòrica però encara no s’ha avaluat adequadament.
Magnituds biològiques recomanades per a la monitorització farmacoterapèutica dels inhibidors del factor X activat (rivaroxaban, apixaban)
1. Magnituds hemostasiològiques «clàssiques»
L’administració de rivaroxaban perllonga els valors de «TP» de forma inespecífica i «artefactable» per altres fàrmacs. Els valors de «TP» són els que millor es correlacionen amb
els valors de la concentració de massa de rivaroxaban en el plasma. Hi ha grans variacions segons la «sensibilitat» de la tromboplastina utilitzada, pel qual s’aconsella utilitzar
una «tromboplastina d’alta sensibilitat». S’aconsella informar el resultat en segons o raó.
L’«INR» no s’ha d’utilitzar donat que està ajustat per valorar l’efecte dels antivitamines-K.
Tampoc s’han de fer servir sistemes de mesura «portàtils».
Els valors de «TP» són menys «sensible» al tractament amb apixaban, per la qual es
desaconsella el seu ús.
Els valors de «TTPA» mostren una perllongació similar als de «TP» però la seva relació
és menys lineal i té una menor «sensibilitat».
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2. Temps de coagulació induïda per russelactivasa X en el plasma («temps de
verí víbora Russell») i Heptest ®
Els seus valors són «sensibles» a la presència dels fàrmacs però tenen poca disponibilitat i els seus sistemes de mesura no estan estandarditzats.
3. Concentració de substància arbitrària de l’anticòs contra el factor X de la
coagulació activat en el plasma («anti-factor Xa»)
L’«anti-factor Xa» és la magnitud més específica per a la monitorització farmacoterapèutica d’aquest grup de fàrmacs. En la majoria de laboratoris, els sistemes de mesura
estan calibrats per «HBPM», motiu pel qual no serveixen, a no ser que s’utilitzi un calibrador específic pel fàrmac.
En el cas d’apixaban, els valors d’«anti-factor Xa» són directament proporcionals als
valors de la concentració de massa d’aquest fàrmac en el plasma en un ampli interval de
dosi. Els valors d’«anti-factor Xa» no varien en excés entre els valors màxims post-dosi
(«pic») i els valors pre-dosi («vall»), per tant, es podria realitzar un mesurament d’aquesta
magnitud en qualsevol moment de l’administració d’apixaban. Hi ha comercialitzat un
equip de reactius que incorpora un calibrador i un control específic per apixaban on
el sistema de mesura emprat és ràpid, automatitzable i més fàcilment aplicable en un
laboratori d’urgències.
No obstant, hi ha una manca d’estandardització dels sistemes de mesura i, a més,
falta per definir quins són els valors esperables d’«anti-factor Xa» a dosis terapèutiques.
En resum, cap de les magnituds biològiques disponibles en el laboratori clínic està
dissenyada per al control dels NACOS i moltes d’elles només donen una idea aproximada
de l’estat coagulatiu. Per altra banda, els sistemes de mesura que permeten mesurar-les
no estan estandarditzats.
La impossibilitat d’ajustar la dosi i la nul·la informació sobre els valors de risc, resten
utilitat al coneixement dels valors de la concentració de del fàrmac en el plasma en un
moment donat.
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Introducció
En els últims anys s’ha produït un avenç en el camp del tractament de la malaltia tromboembòlica amb l’aparició dels nous fàrmacs anticoagulants orals (NACO). Al contrari del
que succeeix amb els fàrmacs antivitamina K, únics anticoagulants disponibles per via
oral fins fa 5 anys, aquests nous fàrmacs presenten unes propietats farmacocinètiques
i farmacodinàmiques que es poden predir, un ampli interval terapèutic, una temps de
vida mitja curta i escasses interaccions farmacològiques, pel que no és necessària la
monitorització farmacoterapèutica del tractament. A més, han seguit un ampli programa
de desenvolupament clínic en el que s’ha demostrat una eficàcia i seguretat a dosis fixes
comparables a les dels fàrmacs antivitamina-K amb ajustos de dosis segons els valors
del temps relatius de la coagulació induïda per factor tissular («INR»). En l’actualitat es
troben disponibles en el mercat tres d’aquests fàrmacs: dabigatran (Pradaxa®), rivaroxaban (Xarelto®) i apixaban (Eliquis®). S’ha aprovat el seu ús per a la profilaxis de la malaltia
tromboembòlica després de cirurgia programada de reemplaçament de genoll i maluc,
i per a la prevenció de l’ictus en pacients amb fibril·lació auricular no valvular. En el cas
de rivaroxaban també ha sigut aprovat el seu ús en el tractament de la trombosis venosa
profunda i el tromboembolisme pulmonar (1-3). Tot i que la monitorització farmacoterapèutica rutinària del tractament amb aquests fàrmacs no és necessària, en algunes
situacions com en l’aparició de clínica hemorràgica o trombòtica, abans d’una cirurgia,
deteriorament de la funció renal, o en l’avaluació del compliment terapèutic, pot ser útil
conèixer el grau d’activitat anticoagulant (4, 5). A més, comença a sorgir el debat sobre
si realment un règim terapèutic amb dosis fixes és el tractament ideal o si, pel contrari,
hauria de ser calculada la dosis òptima en cada individu per millorar el perfil d’eficàcia i
seguretat d’aquests fàrmacs (6). En aquest context, el laboratori clínic representa un paper fonamental al sorgir la necessitat de desenvolupar, avaluar i estandarditzar sistemes
de mesura que permetin conèixer la concentració de massa dels NACO en el plasma
i el grau d’activitat anticoagulant d’aquests. En l’actualitat, disposem de tres tipus de
magnituds hemostasiològiques inespecífiques, que inclouen el temps de coagulació in–67–

duïda per una superfície en el plasma («TTPA»), el temps de coagulació induïda per factor
tissular en el plasma («TP») i el temps de coagulació induïda per trombina en el plasma
(«TT»); magnituds que es poden mesurar en sistemes de mesura que empren uns tipus
de calibradors i reactius que permeten aconseguir una estimació dels valors de la concentració de massa del fàrmac el plasma, com els d’Haemoclot® –que permet mesurar el
temps de coagulació induïda per trombina «diluït» en el plasma («TTd»)–, la concentració
de substància arbitrària de l’anticòs contra el factor X activat de la coagulació en el plasma («Anti-factor Xa»); i per últim, el mesurament «directe» de la concentració de massa
del fàrmac en el plasma (7). L’objectiu d’aquest article és revisar els coneixements actuals
sobre l’efecte dels NACO en les magnituds hemostasiològiques «clàssiques» («TTPA»,
«TP» i «TT») i determinar la seva possible utilitat en la monitorització farmacoterapèutica
d’aquests fàrmacs.
Dabigatran
Dabigatran va ser el primer NACO aprovat per a la indicació en fibril·lació auricular.
Actua inhibint de forma directa la trombina. Diversos estudis han avaluat el seu efecte
en els valors de diferents magnituds hemostasiològiques, entre elles «TTPA», el «TP»
i el «TT». Amb l’exposició a dabigatran es produeix una perllongació dels valors més
«intensa» quant major és el valor de la concentració de massa del fàrmac en el plasma.
L’efecte màxim en els temps de coagulació es produeix coincidint amb el seu valor màxim. Després de l’administració de dosis repetides, la prolongació dels valors de «TTPA»
disminueix aproximadament al 46 % respecte al valor màxim després de 8 hores de la
presa del fàrmac, i a les 24 hores de finalitzar l’administració del mateix s’observa una
perllongació residual dels valors d’un 14-20 % (8). En el cas del «TT» la relació entre la
perllongació dels seus valors i els valors de la concentració de massa de dabigatran en
el plasma és lineal, però aquesta magnitud és excessivament «sensible» i, inclús a valors
terapèutics, els valors es perllonguen tant que poden excedir el límit superior de l’interval
de mesura del sistema de mesura, motiu pel qual no resulta útil per estimar els valors de
la magnitud farmacològica. Els valors de «TTPA» també es perllonguen amb l’exposició a
dabigatran, però la relació entre els diferents valors no és lineal, de manera que a valors
elevats es perd «sensibilitat». Per això és útil avaluar de forma «qualitativa» la presència
o no d’activitat anticoagulant, però no permet una «quantificació exacta» de la mateixa.
A més, la «intensitat» amb la que es perllonguen els valors de «TTPA» és diferent segons
el reactiu utilitzat. Aquest fet s’ha de tenir en compte per evitar errors en la interpretació
dels resultats. Per aquest motiu, és aconsellable que cada laboratori calibri el sistema de
mesura per a cada lot de reactiu utilitzant una barreja de plasmes amb valors fisiològics
amb al menys sis barreges de plasmes amb valors de la concentració de massa de dabigatran compresos entre 0 i 1 000 µg/L (9). En quant als valors de «TP», també s’observa
una perllongació concentració-depenent però molt més «dèbil» que amb les anteriors
magnituds. La «sensibilitat» d’aquesta magnitud és per tant insuficient com per a ser útil
en la monitorització farmacoterapèutica del fàrmac (8-10).
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Rivaroxaban
Rivaroxaban és un inhibidor directe del factor X activat. S’uneix directament a la zona
activa de la molècula, independentment de l’antitrombina, i bloqueja tant el factor X activat «lliure» com l’unit al complex protrombinasa. El mateix que succeïa amb dabigatran,
tant els valors de «TP» com els de «TTPA» es veuen afectats per la presència de rivaroxaban. En canvi, els valors de «TT» són «insensible» al fàrmac. Els valors de «TP» es
perllonguen de manera depenent als valors de la concentració de massa d’aquest fàrmac
en el plasma, amb una relació lineal entre ambdós. Tot i això, el grau de perllongació dels
valors varia àmpliament en funció del reactiu utilitzat. La utilització de l’«INR» augmenta
aquesta variabilitat (11). Un valor de «TP» perllongat pot donar idea de l’existència d’activitat del fàrmac, però per conèixer el valors de la magnitud farmacològica és preferible
mesurar l’«Anti-factor Xa». L’influència de rivaroxaban en els valors de «TTPA» és molt
menys «intensa» que en els de «TP» i, a més, la relació entre els seus valors amb els de
la magnitud farmacològica no és lineal i existeix gran variabilitat en funció del reactiu i del
sistema de mesura utilitzat (12).
Apixaban
A l’igual que rivaroxaban, apixaban és un inhibidor del factor X activat. Tanmateix,
malgrat que actua al mateix nivell, la «intensitat» amb la que afecta als valors de les
diferents magnituds hemostasiològiques és diferent. Després de l’exposició a apixaban
s’observa una perllongació dels valors de «TP» a mesura que augmenten els valors de
la concentració de massa d’apixaban en el plasma, amb una relació lineal entre ells,
però amb una variabilitat molt important de la «sensibilitat» segons el reactiu utilitzat. En
general, la «sensibilitat» és insuficient per obtenir informació quantitativa sobre els valors
de la magnitud farmacològica. Inclús els valors de «TP» poden ser fisiològics (ràtio < 1,2)
amb valors terapèutics per alguns dels reactius. En l’article de Douxfils et al. (13), els valors d’aquesta magnitud farmacològica necessaris per duplicar el valor «basal» de «TP»
oscil·la entre 154 i 1 367 µg/L, trobant-se només un d’ells per sota de 300 µg/L (els valors
terapèutics solen estar entre 100-300 µg/L). Aquests resultats coincideixen amb els d’un
altre article en el que la «sensibilitat» dels reactius varia entre 179 µg/L i 1 586 µg/L (11).
Els valors de «TTPA» també mostren una perllongació concentració depenent però sense
linealitat en la «resposta», el que limita la seva utilitat per determinar de forma fiable els
valors de la concentració de massa d’aquest fàrmac en el plasma. Els valors de «TT» no
es veuen afectats per la presència d’aquest fàrmac.
Conclusions
En els últims anys s’ha treballat intensament en el desenvolupament de nous fàrmacs pel tractament de la malaltia tromboembòlica, i actualment ja es troben disponibles
en el mercat tres d’ells (dabigatran, rivaroxaban i apixaban). Al contrari del que succeïa
amb els anticoagulants disponibles fins aquest moment no és necessari realitzar una
estreta monitorització farmacoterapèutica. Tanmateix, en determinades situacions pot
ser interessant conèixer l’activitat anticoagulant del fàrmac. Els valors de les magnituds
hemostasiològiques «clàssiques», com el «TTPA», el «TP» i el «TT», es veuen alterades
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per la presència d’aquests fàrmacs. Els valors de «TTPA» poden donar informació qualitativa en quant a la existència o no d’activitat anticoagulant en pacients en tractament
amb dabigatran. També, els valors de «TT» són «sensibles», encara que d’una manera
tan excessiva que no permeten avaluar els valors de la concentració de massa de dabigatran en el plasma. Els valors de «TP» poden informar sobre l’activitat anticoagulant de
rivaroxaban. Per conèixer l’activitat d’apixaban és menys útil, ja que de tots els sistemes
de mesura i reactius estudiats només amb un es van obtenir resultats que van mostrar
«sensibilitat» a valors terapèutics de la concentració d’aquest fàrmac en el plasma. La
informació que aporten aquestes magnituds és qualitativa; informen sobre si es detecta
o no activitat anticoagulant. Per conèixer amb fiabilitat el valors de la magnitud farmacològica és necessari utilitzar magnituds hemostasiològiques més específiques, com el
«TTd» (emprant el reactiu Haemoclot®) en el cas del dabigatran o l’«Anti-factor Xa» en el
cas del rivaroxaban i de l’apixaban.
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La Síndrome de �����������������������������������������������������������������
Rett�������������������������������������������������������������
(RTT [MIM 312750]), és una malaltia del desenvolupament neurològic molt invalidant, d’inici precoç i que afecta quasi de forma exclusiva a les nenes.
La seva incidència és de 1:12000, i constitueix la segona causa de retard mental profund
més freqüent en dones després de la Síndrome de Down.
El gen MECP2 responsable de la RTT va ser identificat a finals del 1999 a Xq28 (1), i
actualment se sap que la RTT és una malaltia dominant lligada al cromosoma X, causada
en un percentatge de casos per mutació de novo a la regió codificant del gen MECP2.
MECP2 codifica la proteïna methyl-CpG-binding protein 2 (MeCP2). La proteïna conté
dos dominis funcionals: el domini d’unió al DNA i el domini catalític. MeCP2 s’uneix selectivament a dinucleòtids CpG metilats i forma un complex inhibidor mitjançant la unió a
Sin3A i HDCA, capaç de modificar l’estructura de la cromatina i inhibir l’expressió d’altres
gens.
El 80 % dels pacients presenten una mutació en el gen MECP2 i una gran majoria,
presenten la forma clàssica de la malaltia. Recentment, s’han descrit dos gens que es
troben mutats en pacients amb les formes atípiques de RTT: els gens CDKL5 es troba
mutat en pacients amb la variant d’epilèpsia precoç o rebel, i el gen FOXG1 es troba mutat en pacients amb la forma congènita d’RTT (2).
Al febrer de 2007, va sortir publicat un article revelador en el que ratolins transgènics
KO per mecp2, revertien el fenotip quan s’activava selectivament el gen mecp2 delecionat
(2, 3). Aquest descobriment va posar de manifest que si es restablia la funció de MeCP2,
es podria recupera el fenotip perdut, i la normalitat quedaria aparentment restablerta.
Des de llavors, varis grups d’investigació han iniciat assajos de teràpia gènica, proteica o
farmacològica per trobar la manera de suplementar-substituir la falta de MeCP2 funcional
a les pacients RTT (5-7).
Diagnòstic genètic
El grup de RTT de l’Hospital Sant Joan de Déu té una trajectòria de més de 30 anys,
tant del punt de vista clínic (des de la publicació del primer article en anglès sobre la
RTT, 1983 com genètic (des de la publicació del primer gen causant de la malaltia, 1999).
Durant aquest període de temps, s’han diagnosticat pacients de tot el territori nacional
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i de l’estranger (Xile, Argentina, República Txeca, Turquia, Israel, etc.) i s’han registrat a
la base de dades clínica 465 casos de RTT. La confirmació per estudi genètic ha estat
possible en 397 casos dels quals: 373 la mutació s’ha trobat en el gen MECP2, 14 en el
gen CDKL5 i 10 en el gen FOXG1.
Fins ara, es realitzava el diagnòstic molecular de tots els gens susceptibles de causar
RTT (MECP2, CDKL5 i FOXG1) utilitzant una gran quantitat de procediments (seqüenciació Sanger, MLPA, PCRq, …). Tot i les millores tècniques i l’aparició de nous gens
relacionats amb la malaltia, no es detecten el 100 % dels casos amb RTT: hi ha un 20 %
amb RTT diagnosticades clínicament que no es detecta mutació causant de la malaltia.
En etapes precoces de la malaltia la gran variabilitat de símptomes, el grau de progressió i les diverses formes clíniques fa difícil el diagnòstic ja que alguns símptomes no
apareixen fins després d’uns anys d’evolució de la malaltia. La possibilitat de millorar les
procediments genètiques per a la detecció de mutacions en altres gens susceptibles
d’estar mutats en aquests pacients, ens ajuden a donar un diagnòstic de severitat de
la malaltia i poder oferir un consell genètic familiar i prenatal. La incorporació recent
dels nous procediments basats en tècniques d’NGS (New Generation Sequencing) ens
permetran estudiar de manera més ràpida i eficaç tots gens que puguin estar mutats en
els pacients amb una presentació clínica que es solapi amb la RTT, tals com els gens
NTNG1, ARX, UBE3A, KCNQ2, entre altres.
L’objectiu final ha estat sempre diagnosticar clínica i molecularment totes les pacients
amb RTT que es derivin al Hospital Sant Joan de Déu, ja presentin una clínica clàssica o
una forma atípica. Això permetrà, en un futur no molt llunyà, començar teràpia farmacològica segons el tipus de mutació.
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Resum
La malaltia de Krabbe���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
és una malaltia autosòmica recessiva deguda a la deficiència de l’enzim galactocerebrosidasa. El gen que codifica per la galactocerebrosidasa és el GALC. Fins a l’actualitat s’han descrit més de 120 mutacions en el gen
GALC, però la mutació que s’ha descrit com a més freqüent és una deleció de 30 Kb
(c.1161 + 6532_polyA + 9Kbdel). L’estudi molecular del gen GALC per identificar les mutacions responsables de la malaltia per PCR i seqüenciació pot portar a falsos diagnòstics en el cas dels heterozigots compostos per la deleció. És per això, que s’ha dissenyat
un anàlisi de la deleció mitjançant combinació de dues parelles d’oligonucleòtids i per un
procediment pràctic i habitual en tots els laboratoris com la reacció en cadena de la polimerasa (PCR). Amb aquest anàlisi es poden detectar els al·lels que contenen la deleció
d’una manera fiable, ràpida i poc costosa. Aquí es presenta un exemple d’estudi d’una
família mitjançant aquest procediment. Degut a l’alta freqüència de la deleció de 30 kb
en pacients amb la malaltia de Krabbe, considerem imprescindible realitzar-ne l’estudi
en tots els casos de pacients afectes d’aquesta malaltia, per evitar falsos diagnòstics
en pacients heterozigots compostos per la deleció i altres tipus de mutacions puntuals.
Introducció
Els lisosomes són orgànuls membranosos situats al citoplasma de la cèl·lula, que
s’originen per gemmació de les cisternes trans de l’aparell de Golgi. Aquests orgànuls
contenen enzims hidrolítics que realitzen la digestió cel·lular controlada dels materials
intra i extracel·lulars i dels orgànuls inservibles. Els enzims lisosòmics participen en la
degradació seqüencial i programada de tots els productes cel·lulars que siguin inservibles participant en vies catabòliques organitzades que permeten la degradació total
dels productes del recanvi de la cèl·lula. Hi ha diferents vies de degradació, com la dels
esfingolípids, la dels mucopolisacàrids, etc…
Les malalties lisosòmiques són trastorns deguts a la deficiència d’alguna de les hidrolases del lisosoma, de la via de la biogènesi o de la via de transport lisosòmic. La incapa–79–

citat de la hidrolasa d’arribar al lisosoma o de degradar el seu substrat, fa aturar la via de
degradació en el punt on l’enzim actua i que aquest s’hi acumuli. L’augment de quantitat
de lisosomes plens de substrat a mig degradar compromet el bon funcionament de la cèl·
lula i apareix la patologia. Són, per tant, malalties d’acumul i progressives. Els símptomes
clínics apareixen a partir del moment que la cèl·lula comença a mal funcionar degut al
gran nombre de lisosomes plens, acumulats al citoplasma, i com que el procés d’acumulació no s’atura, cada vegada la cèl·lula funciona pitjor i els símptomes es fan més greus.
Totes les malalties lisosòmiques són hereditàries autosòmiques recessives, excepte les
malalties de Hunter, Fabry i la ictiosis X-linked, que són lligades al cromosoma X (1).
La malaltia de Krabbe és una malaltia hereditària lisosòmica que afecta el catabolisme
dels esfingolípids. És una malaltia autosòmica recessiva deguda a la deficiència de l’enzim galactocerebrosidasa [GALC, EC 3.2.1.46] que destrueix l’enllaç de la galactosa amb
la ceramida del galactocerebròsid o galactosilceramida (Figura 1).
Figura 1. Activitat enzimàtica de la galactocerebrosidasa

La deficiència de galactocerebrosidasa causa un acumul de galactosilceramida en
els lisosomes de les cèl·lules. La galactosilceramida és un esfingolípid present quasi exclusivament en la beina de mielina. És per això que, en la malaltia de Krabbe, s’observa
la presència de nombroses cèl·lules globoides multinucleades (macròfags que contenen
galactosilceramida sense degradar), pèrdua quasi total de mielina i oligodendroglia i gliosis astrocítica en la substància blanca. També se sol observar desmielinització segmental, degeneració axonal, fibrosis i infiltració histiocítica en el sistema nerviós perifèric. És
degut a la presència de cèl·lules globoides que la malaltia de Krabbe també es coneix
com a Malaltia de cèl·lules globoides (2).
La patologia de la malaltia sembla ser deguda a l’acumulació del metabòlit tòxic psicosina (galactosilesfingosina), que també és substrat de la galactocerebrosidasa, i que
porta a la destrucció de l’oligodendroglia, així com la reacció extensiva de les cèl·lules
globoides, que indica que el deficient catabolisme de la galactosilceramida és un factor
important en la patologia (3, 4).
La deficiència de la galactocerebrosidasa impedeix el recanvi cel·lular natural de les
cèl·lules neuronals, l’acumulació de substrats fins a nivells tòxics, destrucció de l’oligodendroglia i, per tant, desmielinització i leucodistròfia, trets clínics principals de la malaltia
de Krabbe.
Es diferencien dues formes de la malaltia segons l’edat d’aparició dels símptomes: la
forma infantil i la tardana.
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La forma infantil sol presentar els primers símptomes entre els tres i sis mesos de vida i
la presentació clínica es caracteritza per desmielinització, leucodistròfia, irritabilitat, febre,
rigidesa d’extremitats, convulsions, retard del desenvolupament, retard mental i motor,
debilitat muscular, espasticitat, sordesa, atròfia òptica, ceguesa i sensibilitat als sorolls.
Els pacients acostumen a morir pocs mesos després de manifestar-se els primers símptomes (5).
Els pacients amb la forma tardana de la malaltia, presenten els primers símptomes
més tard, amb gran variabilitat d’edats. Els símptomes són similars als de la forma infantil
però comencen amb problemes relacionats amb la visió, la mobilitat i amb rigidesa muscular, també presenten afectació de la substància blanca i neuropatia. La progressió de
la malaltia és més lenta (6).
El diagnòstic de la malaltia de Krabbe���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
es fa mitjançant l’estudi enzimàtic de la galactocerebrosidasa i comprovant la deficiència d’aquest enzim. El diagnòstic al laboratori clínic
es fa utilitzant un substrat fluorogènic (7).
El gen que codifica per la galactocerebrosidasa és el GALC, situat al cromosoma 14q31 (8) i consisteix en 17 exons, ocupa 56 kb, el cDNA és de 3 795 pb i codifica
per 669 aminoàcids (9).
Fins a l’actualitat s’han descrit més de 120 mutacions en el gen GALC, que causen
la malaltia de Krabbe (Human Gene Mutation Database, http//www.hgmd.cf.ac.uk),
distribuïdes al llarg del gen i de tot tipus: mutacions de canvi de sentit, sense sentit,
insercions/delecions o mutacions d’splicing. Però la mutació que s’ha descrit com a més
freqüent és una deleció de 30 kb que comença des del mig de l’intró 10 fins al final
del gen i agafa 9 kb més (c.1161 + 6532_polyA + 9Kbdel). Aquesta deleció va sempre
associada amb un polimorfisme situat a l’exó 5, el c.550C > T en nomenclatura cDNA,
o p.R184C en nomenclatura proteïna (10). Aquest polimorfisme va sempre associat a la
deleció, però també es pot trobar sol en població sana. La deleció de 30 kb representa
un 52 % dels al·lels en població holandesa afecta de Krabbe, un 35 % en la resta de
població europea (11) i un 29 % en població espanyola afectada (dada no publicada).
Habitualment, l’estudi molecular del gen GALC per identificar les mutacions responsables de la malaltia, es realitza mitjançant amplificació per PCR dels exons i zones intròniques properes i posterior seqüenciació. Aquest procediment no és útil per a l’estudi de la
deleció de 30 kb. L’objectiu, doncs, era aplicar una bona estratègia, ràpida i senzilla, per
diagnosticar aquesta gran deleció freqüent.
Material i mètodes
Família A
Es va presentar una família amb dos germans afectes de malaltia de Krabbe. Ambdós
germans van presentar els símptomes clínics al cap d’un mes de néixer, amb leucodistròfia, gran irritabilitat, retard psicomotor i ràpida progressió de la malaltia. En ambdós
es va confirmar la malaltia de Krabbe����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
mitjançant la deficiència de l’activitat galactocerebrosidasa, i es va prosseguir amb l’estudi molecular del gen GALC per identificar les
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mutacions responsables de la malaltia. Durant el procés d’estudi, la mare es va quedar
embarassada i van sol·licitar el diagnòstic prenatal de la malaltia.
Material
Es va extreure DNA de sang perifèrica dels dos pacients i els seus pares. En el cas del
fetus, es va obtenir DNA a partir de biòpsia de còrion.
Mètode
Donat que la malaltia de Krabbe és una malaltia autosòmica recessiva, cal que els dos
al·lels estiguin mutats perquè un pacient estigui afecte. El procediment habitual de laboratori, d’amplificació per PCR i posterior seqüenciació, emprada per l’estudi molecular del
gen GALC, és perfecte en el cas de que el pacient presenti mutacions puntuals o petites
insercions/delecions, però pot induir a errors en el cas de grans delecions com és el cas
de la deleció freqüent de 30 kb, c.1161 + 6532_polyA + 9Kbdel.
Quan un pacient és homozigot per la deleció de 30 kb, li manca des de l’exó 11 fins
al 17 en ambdós al·lels. Per tant, en amplificar per PCR, no s’obtindrà producte en cap
d’aquests exons i serà indicatiu d’homozigosi per la deleció. El problema de diagnòstic
rau en els heterozigots per la deleció, ja que un dels al·lels té el gen sencer i a l’altre li
manquen els set exons finals. Quan amplifiquem per PCR aquests exons, obtindrem
producte de PCR perquè s’haurà amplificat exclusivament l’al·lel que no té la deleció i
no tenim cap evidència de que a un dels al·lels li manca un fragment. Es seqüenciarà
l’exó corresponent i ho donarem com a exó mutat o no, equivocadament en homozigosi!
(Figura 2A i B).
Figura 2. Amplificació per PCR i seqüenciació d’heterozigots per la deleció de 30 kb. La manca d’un
fragment de gen en un dels al·lels, pot induir a un mal diagnòstic d’homozigot normal (A) o mutat (B).
Figura 2A.
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Figura 2B.

Per a solucionar aquest problema de mal diagnòstic, s’han utilitzat dos sistemes:
A.– Parar especial atenció a la seqüència de l’exó 5, on hi ha el polimorfisme
c.550C > T. Sempre que hi ha la deleció de 30 Kb, s’ha vist que hi ha el polimorfisme
c.550C > T, però no a l’inrevés. Per tant, si en l’exó 5 es detecta el polimorfisme es pot
sospitar de la presència de la deleció en el mateix al·lel.
B.– Dissenyar un procediment senzill d’amplificació per PCR, per detectar la deleció.
S’han dissenyat una parella d’oligonucleòtids (In10-D i Del30-R) que delimiten la deleció
i una altra parella d’oligonucleòtids (In10-D i In10-R) que delimiten el punt de trencament
de l’intró 10 (Figura 3). D’aquesta manera, donat que el propi procediment basat en la
PCR no permet amplificar fragments de més de 2-4 kb, fent combinacions de les parelles
d’oligonucleòtids aconseguirem producte de PCR o no, segons si la deleció hi és present
o no.
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Figura 3. Esquema del disseny de PCRs per detecció de la deleció de 30 kb del gen GALC.

Quan es vol diagnosticar un pacient, es fan les dues PCRs amb les dues parelles
d’oligonuclèotids. L’al·lel normal només donarà producte de PCR amb la parella In10-D
i In10-R, perquè l’oligonucleòtid Del30-R es podrà anellar però la seva parella queda a
massa distància com que aconseguir producte de PCR. En canvi, l’al·lel delecionat només donarà producte de PCR amb la parella In10-D i Del30-R, ja que al faltar 30 Kb, les
zones d’anellament han quedat suficientment a prop com per aconseguir producte de
PCR. En canvi l’oligonucleòtid In10-R haurà perdut la seva zona d’anellament i no podrà
amplificar.
Així, un pacient homozigot per la Del30kb amplificarà només la PCR In10-D – Del30-R
i un pacient que no tingui la deleció en cap dels seus al·lels, només amplificarà la
PCR In10-D – In10-R. En el cas dels heterozigots, s’obtindrà producte de PCR en ambdues PCRs pel fet de tenir un al·lel de cada tipus (Figura 3).
Resultats
Es va realitzar l’estudi de la família A consultant, utilitzant aquest procediment. Es va
iniciar l’estudi amb els dos germans afectes i es va veure que eren homozigots per la
deleció de 30 kb, ja que només amplificaven la PCR específica per la deleció i no la de
l’al·lel control (Figura 4).
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Figura 4. Estudi de la deleció de 30 kb en els dos pacients afectes (K1 i K2) de la Família A. C-Control sa.

Es va confirmar l’estat d’heterozigot en els pares, ja que es van amplificar ambdues
PCRs (Figura 5), i posteriorment es va realitzar el diagnòstic prenatal en el nou embaràs
de la mare. Es va poder comprovar que el fetus era homozigot per la deleció de 30 kb,
essent, per tant, també afecte de la malaltia de Krabbe, com els seus germans (Figura 5).
Figura 5. Estudi dels pares i del fetus en la Família A. C-Control sa

Es va confirmar el genotip de tota la família amb l’estudi de l’exó 5 i es va observar la
presència del polimorfisme c.550C > T associat a la deleció de 30 kb, en tots els membres que tenien aquest al·lel.
Discussió i conclusions
El disseny de l’estratègia de l’estudi per PCR de la deleció freqüent de 30 kb en la
malaltia de Krabbe, ens permet fer un estudi ràpid, poc costós i fiable d’aquesta mutació.
El fet de tenir ben caracteritzada la deleció, amb els seus límits i punts de trencament,
permet dissenyar oligonucleòtids específics que permeten l’amplificació diferencial per
PCR d’al.lels amb la mutació o sense, i emprar un procediment ràpid, senzill, poc costós
–85–

i a l’abast de qualsevol laboratori, per al diagnòstic de grans delecions. L’estudi de la
deleció freqüent c.1161+6532_polyA+9Kbdel en la malaltia de Krabbe, és senzill i fiable
amb el procediment presentat i és necessari realitzar-ho en tots els casos de pacients
afectes de Krabbe, per evitar falsos diagnòstics en pacients heterozigots compostos per
la deleció i altres tipus de mutacions puntuals.
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Canvis de metilació i anàlisi dels
microsatèl·lits en el diagnòstic
de la síndrome de Prader-Willi
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La síndrome de Prader Willi (SPW) és una malaltia neurogenètica caracteritzada per
una hipotonia greu, problemes d’alimentació i hipogondisme en el període neonatal i a la
infància manifesta una discapacitat intel·lectual lleu-moderada, problemes conductuals
amb hiperfàgia que condueix a una obesitat. El fenotip SPW es complex i la majoria de
les manifestacions clíniques són conseqüència de disfuncions hipotalàmiques. La SPW
està causada per afectació de la regió cromosòmica 15q11-q13 regulada per la imprompta genòmica, on sols una de les dues copies dels gens d’aquesta regió serà funcional
segons el seu origen parental. La inactivació o pèrdua dels gens MAKRN3, MAGEL2,
NDN, PWRN1, i SUNRF-SNRPN d’origen patern són la causa de la SPW. Hi han diferent
mecanismes que originen la síndrome: a) la deleció de la regió 15q11-q13 en un 70-75 %
dels casos, b) la disomia uniparental materna (no hi ha contribució del al·lel patern) entre
el 25-30 %, c) el defecte de la imprompta genòmica en el 10-15 % i d) amb una freqüència molt baixa <1 % la causa pot ser una reorganització cromosòmica que afecte a la
regió 15q11-q13.
L’existència de diferències fenotípiques i d’un risc de recurrència variable en funció
de la causa genètica obliga a realitzar un estudi molecular que permeti confirmar el diagnòstic clínic i determinar la etiologia de la SPW. L’estratègia diagnòstica consisteix en
primer lloc en estudiar la regió metilada del locus SUNRF-SNRPN mitjançant un procediment basat en la tècnica de MS(methylation specific)-PCR. La regió promotora/exó 1
de SUNRF-SNRPN es troba no metilada en l’al·lel patern actiu i metilada en l’al·lel matern
inactiu. Els individus normals presenten ambdós al·lels, un metilat i l’altre no metilat. Un
patró de metilació amb un únic al·lel matern confirma el diagnòstic de SPW en el 99 %
dels casos, però no informa sobre el mecanisme subjacent. El procediment de MS-MLPA
(Multiple ligation probe amplification) és un procediment que proveeix simultàniament
el patró de metilació i la dosi gènica de diferents locus al llarg de la regió 15q11-q13.
Aquesta aproximació confirma el diagnòstic i a més identifica la presència de deleció diferenciant la deleció de tipus 1 de 4 Mb i la tipus 2 de 6 Mb. També detecta la presència
d’una deleció en el centre d’imprompta que en aquest cas el risc de recurrència podria
ser molt elevat, del 50 % si fos heretada. No obstant, aquest procediment no permet
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distingir entre disomia uniparental i defecte d’imprompta per error epigenètic. Per avaluar
la presència d’una disomia uniparental materna s’estudien vuit microsatè·llits localitzats
en la regió 15q11-q13 i de fora de la regió mitjançant PCR. Quan els dos al·lels tenen el
mateix origen matern la causa és una disomia uniparental i si els dos al·lels mostren un
origen biparental es tracta d’un defecte d’imprompta epigenètic.
Existeixen diferents protocols recomanats per la Xarxa Europea de Qualitat en Genètica Molecular (European Molecular Genetics Quality Network, EMQN). L’aproximació
d’un laboratori al diagnòstic de la SPW depèn de molts factors, incloent la disponibilitat
de mostres, l’organització que disposa per la oferta dels serveis. Un protocol d’estudi ha
d’esser de fàcil desenvolupament i cost-benefici òptim.
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Ponència

Innovació tecnològica del laboratori
clínic en el diagnòstic de laboratori de
la insuficiència cardíaca congestiva
Moderadora:

Amparo Galán Ortega
Laboratori de Bioquímica
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

Magnituds bioquímiques relacionades
amb els pèptids natriurètics en la
insuficiència cardíaca congestiva
Amparo Galán Ortega
Laboratori de Bioquímica
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

A la primera part de l’exposició es va dur a terme una revisió de les magnituds bioquímiques utilitzades, actualment, en la pràctica clínica per al diagnòstic, l’evolució i el
pronòstic de la insuficiència cardíaca (IC) congestiva aguda i crònica: la concentració de
massa de pèptids natriurètics tipus B en el plasma («BNP» i «NTproBNP»). Es van exposar
els avantatges i les limitacions de la seva aplicació clínica en el diagnòstic en urgències i
en atenció primària, i el seu valor pronòstic en la descompensació de la IC aguda i en la
IC crònica, així com en la monitorització farmacoterapèutica del tractament del pacient.
Seguidament, es van donar a conèixer algunes de les noves i prometedores magnituds bioquímiques (també anomenades biomarcadors bioquímics), involucrades i representatives de cada un dels diferents processos fisiopatològics de la IC, i que reflecteixen
el desenvolupament i progressió de la malaltia, com: la concentració de massa de la
proteïna ST2 en el plasma, biomarcador d’inflamació, d’estrès miocàrdic i especialment
de fibrosi i remodelat ventricular, la concentració de massa de galectina 3 en el plasma,
biomarcador de fibrosi i remodelat ventricular i la concentració de massa de troponina
«ultrasensible» en el plasma, biomarcador de la necrosi miocitària. Es va comentar la utilitat clínica d’aquests biomarcadors, així com la combinació de més d’un ells –estratègia
multibiomarcador– en el maneig del pacient amb IC.
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Biomarcadors D’IC

Biologia

PNs Tipus B

Proteïna ST2

Galectina 3

Alliberats des del
ventricle. Regulen
la pressió arterial

Alliberada des dels
miòcits en resposta
a tensió mecànica

Alliberada pels
macròfags. Regula
la fibrosi cardíaca

Estrès miocàrdic

Estrès miocàrdic

hs Troponina
cardíaca
Proteïna contràctil
del múscul cardíac.
Apareix en la
sang després de
la mort cel·lular

Inflamació
Acció
Fisiopatològica

Fibrosi i remodelat
ventricular

Fibrosi i remodelat
ventricular
Necrosi miocàrdica

Diagnòstic
IC aguda
Utilitat en el
Evolució
Evolució
maneig de la IC descompensació IC descompensació IC
Estratificació
Estratificació
risc ICC
risc ICC
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Estratificació
risc ICC

Estratificació
risc ICC

Noves magnituds bioquímiques
en l’estratificació del risc
d’insuficiència cardíaca congestiva
(proteïna ST2, galectina3, troponines
cardíaques «ultrasensibles»
Josep Lupón Rosés
Unitat d’insuficiència Cardíaca. Servei de Cardiologia
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

L’interès científic per les magnituds bioquímiques (també anomenades marcadors o
biomarcadors) en l’àmbit de la insuficiència cardíaca (IC) ha crescut de forma exponencial
en els darrers anys, tal i com s’observa al comparar la progressió en el nombre de publicacions d’aquesta matèria amb el total de comunicacions totals en el PubMed. Algun
editors de revistes prestigioses han catalogat aquest fenomen com a veritable Tsunami.
Per exemple, en un article editorial, James��������������������������������������������
�������������������������������������������������
L �����������������������������������������
Januzzi����������������������������������
explica que un de cada quatre articles que s’envien a avaluar al JACC Heart Failure fa referència a l’ús de biomarcadors.
La IC és una síndrome molt complexa des del punt de vista fisiopatogenètic. S’han
establert diverses classificacions dels biomarcadors involucrats en la IC en funció de les
seves característiques, les més conegudes i utilitzades les basen en la que va descriure Eugene Braunwald. El grups o categories més sovint utilitzats són: neurohormones,
marcadors de lesió o dany miocardíac, marcadors d’estrès miocardíac, marcadors d’inflamació, marcadors d’estrès oxidatiu, marcadors de remodelatge i de matriu extracel·
lular, marcadors de disfunció endotelial, i altres marcadors, grup heterogeni en el que
es poden incloure algunes altres magnituds relacionades amb substàncies que podríem
considerar com a exàmens de laboratori clàssics o rutinaris, però que sense dubte compleixen els criteris de biomarcador i que poden ser expressió de comorbiditats, fallida
orgànica, caquèxia o desnutrició, etc. L’ús més freqüent d’aquests biomarcadors en la IC
ha estat en l’àmbit de l’estratificació del risc o pronòstic dels pacients, però també s’han
mostrat útils per fer el diagnòstic de la malaltia o per guiar el tractament. En aquestes
dues vessants només els biomarcadors relacionats amb els pèptids natriurètics s’han
incorporat a la pràctica clínica, de manera que són àmpliament utilitzats per al diagnòstic
d’IC i de manera menys estesa (no generalitzada) en el guiament del tractament, ja que
els resultats han estat controvertits.
En el present resum s’analitza l’experiència clínica a la Unitat d’Insuficiència Cardíaca
de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol amb alguns d’aquests biomarcadors, que
s’ha centrat en avaluar el seu valor pronòstic en pacients ambulatoris amb IC.
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Abans, però, fer un comentari sobre com s’ha d’afrontar l’avaluació d’aquest allau de
biomarcadors que se’ns ve a sobre. El primer és valorar quan es pot considerar útil un
biomarcador. Segons un editorial publicat a la revista Circulation, revista oficial de l’Associació Americana del Cor (AHA), com a mínim a un biomarcador se li ha d’exigir: 1) que
els seus valors siguin exactes a un preu raonable i a curt termini; 2) afegir nova informació
a la obtinguda mitjançant un estudi clínic curós; i 3) ajudar en el maneig dels pacients i
en la presa de decisions. D’altra banda, quan es comparen els valors dels biomarcadors,
s’ha d’avaluar què aporten de nou els d’un biomarcador sobre els altres, i per això s’han
d’utilitzar eines estadístiques adequades i rigoroses que incloguin dades de calibratge,
discriminació i reclassificació i no només dades de risc relatiu.
La concentració de massa de troponina T «d’alta sensibilitat» en el plasma («hs-cTnT»)
es pot considerar un nou biomarcador que proporciona informació pronòstica en diverses situacions clíniques, essent el marcador paradigmàtic del dany miocardíac en les
síndromes coronàries agudes. Vàrem avaluar si els valors d’«hs-cTnT» ajudaven a estratificar el risc de mort en pacients ambulatoris amb IC i analitzar si la seva combinació amb
els valors de la concentració de massa del propèptid natriurètic cerebral N-terminal en el
plasma («NT-proBNP») eren millors que els valors de cada un dels dos biomarcadors per
separat. S’estudiaren 876 pacients (71,9 % homes, edat 70,3 anys. L’etiologia de la IC fou
principalment isquèmica (52,1 %). La FE era 34 % i el seguiment fou 33 mesos. El mesurament d’ambdós biomarcadors es va realitzar utilitzant mostres de sèrum congelades
a -80° C i emprant un sistema de mesura que empra l’immunoanàlisi tipus «sandwich
monoclonal» com principi de mesura.
D’entrada, comentar que si bé els valors d’«hs-cTnT» varen ser més elevats en pacients
d’etiologia isquèmica que en la resta d’etiologies en conjunt, aquesta no va ser l’etiologia amb valors més alts d’«hs-cTnT», sinó que fou la cardiopatia hipertensiva. En segon
lloc, els valors d’«hs-cTnT» s’associà de forma molt significativa amb la classe funcional
de la NYHA: a pitjor situació funcional, valors d’«hs-cTnT» més elevats. Durant el seguiment moriren 238 pacients. Tant els valors d’«hs-cTnT» com els de NT-proBNP foren bons
predictors pronòstics. Després d’ajustar per altres variables, els valors d’ambdós biomarcadors romangueren com factors pronòstics independents. A l’agrupar els pacients
segons els valors d’«hs-cTnT» i de «NT-proBNP» per sota enfront igual o per sobre dels
millors valors discriminants, la combinació dels valors dels dos biomarcadors incrementà
significativament la capacitat de discriminar el pronòstic. La mortalitat a 5 anys va ser
aproximadament del 18 % en pacients amb valors d’ambdós biomarcadors per sota dels
corresponents valors discriminants i del 73 % en pacients amb valors dels dos biomarcadors per sobre dels valors discriminants.
En un estudi comparatiu entre els valors d’«hs-cTnT» i els de la concentració de massa
de troponina I «sensible contemporània» en el plasma («sc-cTnI») es van realitzar diverses «mesures» de rendiment (discriminació, calibratge, i reclassificació). S’utilitzà com a
referència un model amb 12 variables clíniques ben establertes com factors de risc de
mortalitat. Es van observar valors augments d’«hs-cTnT» en tots els pacients però, per a
la «sc-cTnI», només en van observar valors incrementats en 276 pacients (31,5 %). Únicament 121 pacients (13,7 %) tenien valors de «sc-cTnI» ≥ 50 ng/L (límit de quantificació
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amb un 10 % de coeficient de variació) enfront un 69 % dels pacients amb un valor
d’«hs-cTnT» ≥ 13 ng/L (límit de quantificació amb un 10 % de coeficient de variació). Curiosament, però, alguns pacients amb valors baixos d’«hs-cTnT» tenien valors augmentats
de «sc-cTnI». Tant en l’anàlisi univariant com en l’anàlisi de regressió multivariant, ambdós
biomarcadors es mostraren predictors de mortalitat. Els models amb variables clíniques i
biomarcadors obtingueren millors «mesures» de rendiment que el model clínic aïllat, però
els millors resultats es van obtenir amb l’«hs-cTnT». Quan els valors dels dos biomarcadors estaven alterats, la combinació d’ambdós també va detectar pacients amb risc de
mort més elevat.
La concentració de massa de la proteïna ST2 en el plasma («ST2») és un biomarcador novell, que es pot considerar pertany almenys a tres dels grups fisiopatogenètics
esmentats abans (estrès miocardíac, fibrosi/remodelatge i inflamació) on els seus valors
proporcionen informació pronòstica en diverses situacions clíniques. Vàrem examinar si
amb el mesurament de «ST2» millorava l’estratificació del risc en pacients ambulatoris
amb IC i vàrem analitzar si la seva combinació dels seus valors amb els de «NT-proBNP»
era millor que cada un dels dos biomarcadors per separat.
Es van estudiar 891 pacients (71,6 % homes, edat 70,2 anys, FE 34 %). El seguiment
fou 33,4 mesos. El mesurament d’ambdós biomarcadors es va realitzar utilitzant mostres
de sèrum congelades a -80 °C i emprant un sistema de mesura que empra l’immunoanàlisi tipus «sandwich monoclonal» com principi de mesura.
Durant el seguiment moriren 244 pacients. Tant els valors de «ST2» con de «NTproBNP» foren bons predictors pronòstics. Després d’ajustar per altres variables, ambdós biomarcadors romangueren com factors pronòstics independents. L’àrea sota la
corba ROC (AUC) va millorar significativament amb la combinació dels valors dels dos
biomarcadors. A l’agrupar els pacients segons els valors de «ST2» i «NT-proBNP» per
sota enfront igual o per sobre dels millors valors discriminants, la combinació dels valors
dels dos biomarcadors incrementà significativament la capacitat de discriminar el pronòstic (mortalitat a 4 anys des d’un 20 % a un 80 %, pràcticament). La reclassificació
també assolí nivell significatiu tant pel «Net Reclassification Improvement» (NRI) com per
l’«Integrated Discrimination Improvement» (IDI).
És ben sabut que el «NT-proBNP» està molt influenciat per la funció renal. En aquest
nou estudi vàrem avaluar com els valors de «ST2» correlacionaven amb la funció renal,
comparant els resultats obtinguts amb els d’«NT-proBNP» i vàrem estudiar el valor pronòstic de l’associació dels valors dels dos marcadors segons la funció renal. S’estudiaren
els mateixos 891 pacients però amb major seguiment (41,3 mesos). Tant els valors de «NTproBNP» (r = -0,46; p < 0,001) com els de «ST2» (r = -0,18; p < 0,001) correlacionaren inversament amb els valors del cabal de volum del filtrat glomerular del ronyó («FGRe»), però
els del «ST2» de manera molt discreta, tot i la significació estadística. S’estudiaren 3 subgrups de pacients amb valors de FGRe: ≥ 60 mL/min/1,73 m2, 30-69 mL/min/1,73 m2, i
< 30 mL/min/1,73 m2. Els valors d’ambdós marcadors augmentà significativament a mesura que el els valors del «FGRe» disminuïen (p < 0,001). No obstant això, en els pacients
més evolucionats (classe funcional III-IV), només els valors de «NT-proBNP» s’elevaven
significativament quan disminuïen els valors del «FGRe» (p < 0,001), mentre que els valors
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de «ST2» foren similars en els tres subgrups (p = 0,420). La combinació dels valors dels
dos biomarcadors augmentà significativament llur capacitat pronòstica també en pacients amb insuficiència renal. Les «mesures» de reclassificació, foren fins i tot millors en
els pacients amb insuficiència renal que en la cohort total.
La concentració de massa de galectina-3 en el plasma («GAL-3») és un altre prometedor biomarcador de fibrosi i remodelatge ventriculars. En un estudi totalment innovador vàrem realitzar una comparació directa entre els valors ambdós biomarcadors en
la estratificació del risc de mort a 5 anys, afegits a factors de risc de mort clínics ben
establerts i als valors de «NT-proBNP». En aquesta ocasió es van analitzar mort per
qualsevol causa i mort de causa cardiovascular. De 876 pacients (edat 70 anys, FE 34 %)
van ser èxitus 392 pacients durant una mediana de seguiment de 4,2 anys (5,9 per als
pacients vius). En l’anàlisi bivariant els valors de «GAL-3» i «ST2» foren bons pronosticadors de mort per qualsevol causa i de mort cardiovascular. En l’anàlisi multivariant
els valors d’ambdós biomarcadors van romandre estadísticament associats de forma
independent amb l’èxitus per qualsevol causa, però només els del «ST2» s’associaren
independentment amb la mortalitat cardiovascular. Els valors de «GAL-3», no van millorar
ni discriminar ni reclassificar, mentre els de «ST2» sí. Els valors de «ST2» van millorar de
forma significativa totes les mesures de rendiment en l’estimació del pronòstic (estadístic
C 0,77; p = 0,004; IDI 1,5 [IC del 95 %, 0,5; 2,5], p = 0,003; NRI 9,4 % [IC, 4,8 95 %; 14,1],
p < 0,001). El calibratge també fou millor amb «ST2» que amb «GAL-3». Les «mesures»
de rendiment en l’estratificació del risc de mort d’origen cardiovascular també van ser
millors amb ST2.
La funció renal és un determinant important del pronòstic dels pacients amb IC. Habitualment es valora amb l’estimació del «FGRe» a partir de la utilització de diverses fórmules. La concentració de substància de cistatina C en el plasma («CIS-C») és un nou biomarcador renal alternatiu, que podria ser superior en la valoració de la funció renal. Vàrem
fer un estudi amb l’objectiu de comparar el valor pronòstic de la «CIS-C» i el «FGRe»
(calculat amb la fórmula de Cockroft-Gault i ajustat per superfície corporal) en pacients
ambulatoris amb IC i avaluar si llur combinació millorava la «precisió» pronòstica. S’estudiaren 879 pacients (72 % homes, edat 70,3 anys), d’etiologia predominantment isquèmica (52,5 %), la majoria en classe funcional II (65,5 %) o III (26,2 %). La FE era del 34 %. La
mediana de seguiment fou 3,4 anys. S’enregistraren 316 morts. En un model ajustat els
valors del «FGRe» i de la «CIS-C» demostraren similar valor pronòstic en l’estudi discriminant (AUC-ROC 0,767 i 0,769, respectivament). El calibratge també va ser molt similar.
La reclassificació (IDI) fou pitjor amb la «CIS-C» (-0,5 [-1,0; -0,1], p = 0,03). En l’anàlisi
multivariant de regressió de Cox la HR va ser de 0,99 [0,98-0,997], p = 0,009 i 1,14 [1,021,28], p = 0,02, respectivament. Quan ambdues variables es van analitzar conjuntament
en l’anàlisi multivariant s’aprecià una interacció molt significativa entre elles (p = 0,001),
de manera que el significat pronòstic de la «CIS-C» depenia del grau de disfunció renal.
Cal destacar que el valor de la «CIS-C» per a la estratificació del risc es va concentrar
en pacients amb disfunció renal moderada («FGRe» 31-62 entre mL/min/1,73 m2). Com a
conclusió, els valors de «CIS-C» no van mostrar un valor pronòstic individual a llarg termi-
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ni superior als del «FGRe» i la combinació dels valors d’ambdós marcadors va millorar el
pronòstic en graus moderats de disfunció renal.
En canvi, quan els valors de «CIS-C» no es van considerar com a marcador pronòstic individual, sinó que es van utilitzar per estimar el «FGRe» amb les noves fórmules
CKD-EPI-cistatina-C i CKD-EPI-creatinina-cistatina-C, que van ser publicades en el NEJM
l’any 2012 i ajusten millor l’estimació del «FGRe», si vàrem trobar que en la predicció del
risc de mort les equacions CKD-EPI, que contenen els valors de «CIS-C», mostraren una
millor discriminació (AUC 0,685 CKD-EPI-cistatina C i 0,672 CKD-EPI-creatinina-cistatin
a C enfront 0,632 MDRD-4-IDMS i 0,643 CKD-EPI (totes p < 0,001), calibratge i reclassificació per al risc de mort NRI 23,2 [14,9; 31,6]) i 18,6 [10,6; 26,7] enfront MDRD-4-IDMS
i CKD-EPI respectivament per a CKD-EPI-cistatina-C; i 15,7 [9,4; 22,0]) i 11,0 [5,2; 16,8]
respectivament per a CKD-EPI-creatinina-cistatina-C (tot p < 0,001). De forma destacable la relació de risc relatiu de mort per a un determinat valor del «FGRe» variava molt en
funció de l’equació que s’havia utilitzat per a l’estimació del FGR, essent molt superior
amb la fórmula CKD-EPI-cistatina C.
La combinació dels valors de diferents biomarcadors que reflecteixin diferents vies
fisiopatològiques en una estratègia multi-marcador sembla racional i possible per tal
d’estratificar millor el risc de mortalitat. De fet està molt de moda i cada vegada hi ha
més estudis que la utilitzen. Amb l’objectiu d’avaluar el rendiment d’una estratègia multimarcador en l’estratificació del risc en la nostra cohort de pacients ambulatoris amb IC,
vàrem estudiar 876 pacients (72 % homes, mediana d’edat 70,3 anys, fonamentalment
d’etiologia isquèmica [52,1 %], la majoria en classe funcional II [65,5 %] o III [36,5 %] i
amb FE del 34 %). S’utilitzà una combinació dels valors dels biomarcadors que reflectien dany miocardi («hs-cTnT»), estirament miocardi («NT-proBNP») i fibrosi i remodelació
ventricular («hs-ST2»), que s’afegí a 11 factors establerts de risc de mortalitat. Durant
un seguiment de 41,4 mesos van morir 311 pacients. En l’anàlisi multivariant de regressió de Cox��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
, els valors dels tres marcadors biològics foren bons pronosticadors independents («NT-proBNP» p = 0,037, «hs-cTnT» p = 0,002 i «ST2» p < 0,001). L’afegiment
combinat dels valors d’«hs-cTnT» i «hs-ST2» al model clínic mostrà bones mesures de
calibratge, discriminació (AUC-COR 0,79), i reclassificació (IDI 4,1 [IC 95 %, 2,5-5,6],
NRI 13,9 % [IC 95 % 6,2-21,6]). La reclassificació no es va beneficiar d’afegir els valors de
«NT-proBNP» al model complet. Fins i tot, alguns dels índexs van empitjorar amb la suma
dels valors dels tres marcadors biològics. Si bé la mortalitat s’incrementà a mesura que
augmentava el nombre de resultats alterats dels biomarcadors, la combinació dels valors
d’«hs-cTnT» i «ST2» va permetre detectar un major nombre de morts que la positivitat en
els tres biomarcadors estudiats.
Amb tot aquest «background» el nostre objectiu final va ser desenvolupar una calculadora de risc de mort en pacients ambulatoris amb IC utilitzant un model multivariant. Després d’avaluar 23 variables, s’inclogueren finalment a la calculadora 8 models amb 11 variables clíniques i diferents combinacions dels valors de biomarcadors: «hs-cTnT», «ST2»
i «NTproBNP». La calculadora es derivà de 864 pacients (72 % homes, edat 68,2 anys,
91,7 % en classe II-III, FE 36 %, etiologia isquèmica 52,2 %), seguits 3,4 anys de mediana
(305 èxitus). El risc de mort canvià significativament segons els valors dels biomarcadors.
–99–

Així, un pacient home de 68 anys, en classe III, amb FE 30 %, un valor de la concentració
d’ió sodi en el plasma de 130 mmol/L, un valor de «FGRe» de 45 mL/min/m2, un valor
de la concentració de massa d’hemoglobina en la sang de 120 g/L, prenent 60 mg de
furosemida i en tractament amb betablocadors, IECA i estatines tindria un risc de mort
del 21 %, 42,2 % i 59,3 % a 1, 2 i 3 anys, respectivament. Amb l’afegiment dels valors
dels biomarcadors: «hs-cTnT» = 14 ng/L, «ST2» = 40 µg/L i «NTproBNP» = 900 ng/L el
risc disminuiria fins al 10,7 %, 22,5 % i 34,4 %. En canvi, si els valors dels biomarcadors
fossin «hs-cTnT» = 70 ng/L, «ST2» = 140 µg/L, i «NTproBNP» = 2 500 ng/L el risc s’elevaria al 34,8 %, 61,8 % i 79,7 %. En l’anàlisi de validació creuada amb 1 000 replicacions
l’estadístic-C promig fou 0,79. La nova calculadora permet una millor predicció del risc
de mort a 1, 2 i 3 anys en pacients amb IC d’una manera ràpida i fàcil i es pot trobar a
www.BCNBioHFcalculator.cat.
Conclusions
• L’interès científic actual pels biomarcadors en la IC és molt gran i el creixement del nombre
de publicacions és exponencial.
• Tot i que s’han classificat en grups amb un criteri fisiopatològic, molts poden ser inclosos
en més d’un grup.
• La majoria s’investiguen amb finalitat pronòstica.
• L’associació dels valors de diversos marcadors és cada cop més utilitzada.
• Estratègia multimarcador: més no sempre és millor.
• L’avaluació clínica dels nous biomarcadors requereix la utilització de procediments
estadístics moderns i complets.
• Fins a l’actualitat, els únics realment incorporats de moment a la pràctica clínica són els
pèptids natriurètics.
• La BCN-BioHF risk calculator, una nova eina que incorpora els valors de biomarcadors
que reflecteixen diferents vies fisiopatològiques, permet una millor predicció del risc de
mort a 1, 2 i 3 anys en pacients amb IC d’una manera ràpida i fàcil.
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Desenvolupament de mètodes basats
en immunosensors amperomètrics
per a la mesura de magnituds
bioquímiques cardiològiques
Jaume Barallat Martínez de Osaba
Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias
i Pujol Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

El diagnòstic i seguiment de malalties cardiovasculars experimenta molts canvis a
la actualitat, constituint una de les àrees d’innovació més importants en l’àmbit sanitari
europeu. En general, els laboratoris clínics centren la major part de la seva activitat de
recerca en el descobriment o validació de noves magnituds bioquímiques o de les seves
aplicacions. Tot i que aquesta tasca és molt important per al desenvolupament de noves
estratègies diagnòstiques i terapèutiques, en general s’incideix molt menys en la recerca
de nous dispositius analitzadors que puguin facilitar mesuraments o exàmens «quali- i
quantitatives» en un temps ràpid i de forma propera al pacient. Els professionals del
laboratori clínic poden aportar un important valor afegit en aquestes iniciatives, donat
que la seva formació els hi confereix una visió global fonamental en els grups d’innovació
translacional.
En aquesta ponència es va presentar un exemple d’aquest tipus de col·laboració,
consistent en el desenvolupament d’un dispositiu amperomètric focalitzat en el mesurament de magnituds bioquímiques cardiològiques. En el disseny del dispositiu i dels
procediments basats en les immunoanàlisis han col·laborat investigadors de l’Hospital
Germans Trias i Pujol (ICS) i del Centre Nacional de Microtecnologia (CSIC). El dispositiu
presentat consisteix en un mòdul integrador fabricat per impressió 3D, dins del qual es
situa un conjunt d’elèctrodes (contra, referència i de treball) per a la realització de mesuraments potenciomètriques. Els procediments basats en les immunoanàlisis a estudiar
es realitzen sobre partícules magnètiques de 2,8 μm de diàmetre que, posteriorment a
les incubacions, queden fixades sobre el sensor mitjançant un commutador magnètic.
La detecció electroquímica es basa en la reducció que es produeix sobre la superfície de l’elèctrode de la tetrametilbenzidina prèviament oxidada mitjançant peroxidases,
sent la més habitual d’aquestes la peroxidasa de rave picant o HRP (acrònim de l’anglès
horseradish peroxidase). Com a curiositat es presenta tanmateix el cas d’un procediment
d’immunoanàlisis per al mesurament de la concentració de massa de mieloperoxidasa en
el plasma («MPO»), que fa servir la pròpia activitat de l’enzim com a sistema de detecció
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del component, minimitzant d’aquesta manera tant el cost en reactius com els temps
d’incubacions.
Els sensors electroquímics presenten un nou camp ple de possibilitats per al diagnòstic tant de laboratori com en l’anàlisi prop del pacient o POCT (acrònim de l’anglès point
of care testing), donat que, segons la nostra experiència, són capaços de proporcionar
valors de fins a un ordre de magnitud inferiors a les possibilitades per un espectrofotòmetre convencional. L’òptim desenvolupament d’aquests tipus de tecnologies requereix la
participació activa dels facultatius especialistes del laboratori clínic, que no han de actuar
com a simples espectadors en el que constitueix una gran oportunitat de creixement per
a la nostra professió. És fonamental que el coneixement obtingut en els centres sanitaris
s’apliqui tant a la selecció de «panells diagnòstics» com al propi disseny metodològic
d’aquests anàlisis i «plataformes».
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Automatització en microbiologia.
Tècniques emergents
Montserrat Motjé Casas
Servei de Microbiologia
Hospital Universitari Josep Trueta
Girona

Un dels principals papers del laboratori clínic de microbiologia és aconseguir identificar en diferents mostres biològiques els agents responsables d’un determinat procés
infecciós, per poder realitzar, si cal, estudis de sensibilitat. En els últims anys els diferents
avenços en tecnologia aplicada al laboratori han aportat un nou marc en l’estudi de
la patologia infecciosa, tant en el camp de la bacteriologia, com el de la micologia, la
parasitologia i molt especialment en el de la virologia. L’automatització de processos, al
mateix temps, també ha anat en augment. Si bé inicialment aquesta automatització es va
produir en l’àrea de serologia i en la incubació dels hemocultius, actualment s’ha fet extensiu en l’àmbit de la sembra i en el estudi de la infecció urinària. A part dels sembradors
automatitzats, en l’actualitat disposem d’incubadors per mostres d’orina que permeten
classificar en poques hores les «orines patològiques». Entre les tecnologies emergents
en el laboratori de microbiologia cal destacar l’aplicació de l’espectrometria de masses
en la identificació de microorganismes, que permet informar al clínic de l’aïllament d’un
determinat microorganisme en un curt espai de temps. Finalment, una de les tecnologies
que més ha aportat al laboratori en les últimes dècades ha estat la biologia molecular,
especialment des que s’ha pogut disposar de controls interns d’amplificació i d’extracció.
La reacció en cadena de la polimerasa (PCR) a temps real ha estat i és una eina molt útil
per l’estudi de microorganismes de creixement lent o de difícil recuperació in vitro.
Es va debatre la utilitat de les noves tecnologies. Es va plantejar com aquests nous
canvis suposen nous reptes per al microbiòleg. Les noves tecnologies ofereixen una
nova situació, amb noves eines, que obliguen a la reestructuració del procés analític, on
el microbiòleg continuarà tenint un paper rellevant en la identificació i seguiment de les
infeccions.
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Aplicacions de la RT-PCR en el diagnòstic
de les infeccions respiratòries
Gemma Codina Grau
Unitat de Virologia i Biologia Molecular
Hospital Universitari Vall d’Hebron
Barcelona

Els procediments basats en tècniques moleculars, especialment la reacció en cadena
de la polimerasa (PCR) en temps real, aporten importants avantatges al diagnòstic microbiològic convencional, com són: rapidesa, capacitat per «detectar» microorganismes
que es troben en petita quantitat, independència de la viabilitat del microorganisme i «detecció» de seqüències relacionades amb resistència a antimicrobians. Podem fer servir
diferents aproximacions, des de dispositius que automatitzen tot el procés de forma molt
senzilla i es poden utilitzar per personal no especialitzat, fins a procediments d’amplificació «múltiplex» de nombroses «dianes» que permeten cobrir un ampli ventall diagnòstic.
Per a la pneumònia hospitalària ens podem centrar en l’estudi de microorganismes
que poden presentar multiresistència com MARSA, Pseudomones o Acinetobacter sp.;
podem estudiar agents causants de pneumònia comunitària como S.pneumoniae, de
especial interès en nens, on no podem fer servir procediments més simples basats en el
mesurament de diverses magnituds relacionades amb distints antígens; i també poden
estudiar la infecció respiratòria viral incloent a més dels virus més coneguts com els influença o el VRS, d’altres molt freqüents com rhinovirus, bocavirus o coronavirus.
L’«espectre» diagnòstic que vulguem cobrir i la tecnologia que triem dependrà de quines siguin les necessitats dels nostres pacients i de la disponibilitat del nostre laboratori.
A la ponència es van donar indicacions dels principals procediments i tècniques existents
en l’actualitat i es va fer una valoració dels avantatges i inconvenients de la seva aplicació.
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Experiència en la utilització de
l’espectrometria de masses en el
diagnòstic i seguiment de les bacterièmies
Frederic F. Gómez Bertomeu, Eva González Carballo
Àrea de Microbiologia. Laboratori Clínic ICS Camp de Tarragona-Terres de l’Ebre.
Hospital Universitari Joan XXIII
Tarragona

La identificació dels microorganismes en el laboratori de Microbiologia es realitza habitualment a partir de les propietats morfològiques i tintorials, del seu creixement en
diferents medis de cultiu i atmosferes d’incubació, de diverses propietats bioquímiques
i, de vegades, a partir de diferents perfils de sensibilitat antibiòtica. La identificació a
partir de magnituds bioquímiques ha evolucionat fins a una miniaturització i automatització considerable, tant en la seva realització com posterior lectura, però necessita entre
24-48 hores des del creixement del microorganisme en els medis de cultiu per arribar a
una identificació. Si aquest temps li afegim un mínim de 24 hores prèvies d’incubació per
poder aïllar els microorganismes, estaríem parlant que en les millors condicions trigaríem
almenys entre 48 i 72 hores en poder donar una identificació microbiològica definitiva.
Per altra banda aquesta identificació en algunes ocasions és dificultosa quan és tracta
de microorganismes amb escassa activitat bioquímica o enzimàtica. Per tot plegat, en els
darrers anys, s’han anat desenvolupant diferents procediments, sobretot de caire genòmic, per poder corregir aquestes limitacions però degut a diversos factors, com la seva
complexitat, la necessitat d’infraestructures i per factors econòmics, no s’han acabat
d’implantar àmpliament (1).
La identificació microbiològica basada en el perfil de proteïnes obtingut mitjançant
l’espectrometria de masses (EM) anomenada MALDI-TOF (matrix-assisted laser desorption ionization time of-flight), ja fa uns quants anys que s’utilitza en laboratoris de referència o d’investigació, però ha estat recentment quan ha començat a utilitzar-se com una
tecnologia ràpida, fiable, senzilla i a l’abast de tothom.
Ràpid per que en pocs minuts te’ns la identificació microbiològica en front les
24-48 hores de la metodologia convencional. Fiable per la seva robustesa en el diagnòstic validat en nombrosos estudis nacionals i internacionals tant en la identificació d’aerobis (2), anaerobis (3), llevats (4) i més recentment fongs filamentosos (5) i micobacteris (6).
I senzill, ja que l’únic procediment que hem de fer és dipositar el microorganisme a estudi
sobre un suport metàl·lic al que se li afegeix una gota de solució matriu i ja estaria llest
per a la seva identificació (Figura 1).
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Figura 1. Workflow MALDITOF

Aquesta tecnologia per tant, no precisa del mesurament de magnituds preliminars ni
dels coneixement presumptiu de l’agent etiològic i utilitza la mateixa base de dades i el
mateix procediment per a la identificació dels distints grups de microorganismes.
Hi existeixen també diferents protocols per a poder treballar des de la mostra directa.
Un d’ells ja ha estat validat per als «hemocultius positius» (7), fet que nosaltres hem pogut
constatar fent un petit estudi al respecte que va ser presentat com a comunicació oral al
congrés de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica
(SEIMC) (8). En aquest treball ja varen poder comprovar la rapidesa i fiabilitat de les identificacions microbiològiques, obtenint gairebé un 100 % de correlació respecte la identificació convencional. Recentment, s’ha simplificat aquest procediment i amb una doble
centrifugació més l’addició d’un hemolitzant a la mostra (dodecilsulfat sòdic o saponina),
en pocs minuts podem disposar de la identificació microbiològica directa del flascó de
l’hemocultiu (9) (Figura 2).
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Figura 2. Procediment esquematitzat de MALDI-TOF directe d’hemocultiu. *HCCA:
alfa-cyano-4-ácido-hidroxicinámico. Enferm Infecc Microbiol Clin 2013;31(3):152-155.

Alternativament o complementàriament a aquest procediment, també podríem fer la
identificació a partir dels medis de cultius emprats per a la sembra dels «hemocultius
positius». Una vegada sembrats i incubats al voltant d’unes 4 hores, hi existeix suficient
creixement del microorganisme als medis que permet, en la majoria de les vegades, una
identificació directa dels principals microorganismes productors de bacterièmies amb
una molt bona fiabilitat.
Podem dir, per tant, que estem davant d’un procediment d’identificació microbiològic molt més eficient que el convencional. L’ús d’aquest suposaria per tant, un guany
almenys de 24 hores en les identificacions a partir de colònia, i 48 hores en el cas d’«hemocultius positius». En aquest sentit i a l’espera de l’antibiograma definitiu, que en les
millors condicions estarà disponible en 24-48 hores, el metge podria, segons la espècie
identificada i les dades epidemiològics locals, inferir «perfils de sensibilitat» i ajustar el
tractament antimicrobià, fet que sens dubte, milloraria el pronòstic del pacient (10, 11)
(Figura 3).
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Figura 3. Representació cronològica procés microbiològic convencional vs EM MALDITOF

Aquesta praxis, a més a més, ens estalviaria l’ús i abús d’antibiòtics d’ampli espectre
i alhora més cars, els quals podrien ésser reservats per a casos més adients i d’aquesta
manera, i en la situació actual de multiresistència microbiana, poder recórrer a ells quan
sigui necessari. De fet aquesta situació podria canviar en breu donat l’existència ja d’alguns treballs, els anomenats estudis funcionals, que permeten la detecció de diferents
mecanismes de resistència, com la presència de β-lactamases en enterobacteris (12), a
partir de l’«hemocultiu positiu», que conjuntament a la identificació microbiològica, disposaríem amb una antelació de 24-48 hores del diagnòstic i tractament quasi bé definitiu.
A la bibliografia hi ha bastants estudis de cost-eficàcia on es constata com la incorporació d’aquest tecnologia que, en termes pressupostaris, és equivalent a l’adquisició d’un
sistema de mesura per a hemocultius o molt més barat que un seqüenciador, permet un
estalvi respecte a la identificació convencional (13,14). Així, un estudi realitzat al servei
de Microbiologia de l’Hospital Johns Hopkins de Baltimore (EUA) en un any d’utilització
d’aquesta tecnologia, va suposar una reducció de la despesa, tant en cost de reactius
com de personal, al voltant d’uns 100 000 $ (15). Al mateix temps facilita la reordenació
de les càrregues de treball dels tècnics de laboratori que podrien dedicar-se a altres
tasques que per manca de temps ens van acumulant.
Per altra banda, recentment s’han publicat diversos estudis on la implantació del
MALDI-TOF té un impacte directe sobre la despesa econòmica de l’hospital. En aquest
sentit un estudi realitzat a The Methodist Hospital de Houston (16) en «hemocultius positius», verifiquen com la mitjana de la duració de l’estància hospitalària disminueix al
voltant de dos dies (p = 0,01) emprant la tecnologia MALDI-TOF enfront la convencional,
i com després de realitzar l’anàlisi multivariat, els factors independents associats amb la

–112–

disminució de l’estància hospitalària varen ésser haver emprat la tecnologia MALDI-TOF
[OR 1,38 (1,01-1,88)] i la teràpia dirigida a les 48 hores [OR 2,9 (1,15-7,33)]. Per acabar l’estudi, observen com la mitjana de la despesa hospitalària per pacient disminueix al voltant
d’uns 20 000 $ emprant la tecnologia MALDI-TOF enfront la convencional (p = 0,009).
Al nostre laboratori de Microbiologia, justament ara fa quatre anys i mig que disposem
d’aquesta tecnologia i hem pogut comprovar de primera mà tot l’esmentat abans. L’hem
estat aplicant com a «eina» identificativa en la gran majoria d’identificacions però donant
major rellevància en aquell conjunt de mostres on un diagnòstic ràpid és sinònim de bon
pronòstic, com ara els hemocultius, i en determinats grups de malalts que bé per la seva
malaltia (malalts hematològics) o gravetat (UCI d’adults i neonats) un diagnòstic microbiològic ràpid i fiable a partir de qualsevol mostra biològica redundaria en un millor pronòstic.
Tot aquesta rapidesa i fiabilitat no tindria cap valor si no disposéssim de facultatius
d’enllaç entre el laboratori i els diferents serveis hospitalaris als que els arribés la informació en temps real. En aquest sentit nosaltres disposem de contacte directe diari amb
les Unitats de Cures Intensives tant d’adults com de neonats, així com amb el facultatiu
responsable del Grup de Control de la Infecció Nosocomial, que s’encarrega de la resta
de plantes mèdiques i quirúrgiques.
Amb tot l’exposat i sent conscients de l’actual crisi econòmica, el disposar d’aquesta
tecnologia ens permet fer un diagnòstic més ràpid i alhora fiable que repercuteix amb una
millor adequació i racionalització dels tractaments antibiòtics i en conseqüència amb un
millor pronòstic del nostres pacients.
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Automatització en el diagnòstic
de les infeccions urinàries
Jesús Aramburu Arnuelos
Servei de Microbiologia
Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Lleida

La infecció del tracte urinari (ITU) és una de les infeccions bacterianes més prevalents
al món.
L’estudi microbiològic de l’orina suposa, per la fàcil obtenció de la mostra i per l’alta
prevalença de la ITU, una important càrrega de treball en els laboratoris de microbiologia. És per aquesta raó que s’imposa implantar un procediment ràpid de cribratge de la
infecció urinària basat en el mesurament de diverses magnituds microbiològiques, amb
uns valors predictiu negatiu i de «sensibilitat» alts pel millor maneig clínic dels pacients
amb sospita d’infecció urinària; podent descartar aquelles mostres amb uns valors de la
concentració de nombre de bacteris en l’orina no significatius o «negatius», mitjançant la
utilització de sistemes automatitzats i cultivar només aquelles mostres amb valors «positius» d’aquesta magnitud.
Tot això és de gran utilitat oferint en un breu període de temps un resultat negatiu al
clínic, disminuint el nombre de tractaments empírics innecessaris i el volum de mostres
a sembrar al laboratori.
Avantatges de l’automatització:
1 Augment de la productivitat
2 Disminució del temps de resposta
3 Millora de la qualitat per disminució de l’error
Magnituds per al cribratge de les ITU
• Magnituds i procediments clàssics
• Estudi d’entitats moleculars en l’orina mitjançant l’ús de «tires reactives»: la concentració
arbitrària de leucòcits en l’orina («LEU») i la concentració arbitrària de nitrits en l’orina
(«NITRITS»).

Les magnituds biològiques més esteses que serveixen per al diagnòstic de les ITU,
conjuntament amb el «cultiu», són els «LEU» i «NITRITS» i l’estudi de la concentració de
nombre de d’entitats microscòpiques mitjançant l’observació al microscopi del sediment
urinari.
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Un valor positiu de «NITRITS» és altament específic de bacteriúria (96,6-97,5 %) amb
un valor predictiu positiu del 94 % però amb una baixa sensibilitat diagnòstica (0-44 %).
Es requereix que la mostra d’orina sigui de primera hora del matí, ja que almenys són
necessàries quatre hores de permanència de l’orina a la bufeta per obtenir valors «detectables» i, a més, està limitada a la presència de microorganismes de la família Enterobacteriaceae, no sent útil en casos d’infecció per Pseudomonas spp., Acinetobacter spp.,
Enterococcus spp. o S. saprophyticus, els quals no són capaços de reduir el nitrats a
nitrits.
El mesurament de «LEU» està basat en la reacció dels bacteris amb l’esterasa leucocitària. En els casos d’infecció urinària, els pacients neutropènics poden no presentar
leucòcits en l’orina, de manera que els valors dels «LEU» podrien ser negatius. També es
poden presentar falsos positius en mostres contaminades per flux vaginal o Tricomones
vaginalis, i falsos negatius en pacients amb uns valors elevats de la concentració de
substància de glucosa en l’orina, de la concentració de massa de proteïna en l’orina i de
la concentració de substància d’àcid ascòrbic en l’orina. En general, els «LEU» tenen una
baixa sensibilitat i especificitat diagnòstiques, un valor predictiu positiu baix, encara que
el seu valor predictiu negatiu és elevat.
Quan s’obtenen valors positius de «LEU» i «NITRITS», la sensibilitat diagnòstica és del
75 % i l’especificitat diagnòstica del 82 % per al diagnòstic de les ITU.
En la pràctica diària, el procediment basat en el mesurament de la concentració de
nombre de leucòcits en l’orina mitjançant l’observació al microscopi del sediment urinari,
el qual no està estandarditzat, fa difícil correlacionar els seus valors amb els de la concentració de nombre de bacteris en l’orina.
Noves magnituds i procediments de mesura
En els darrers anys s’han desenvolupat diversos procediments i sistemes de mesura
automatitzats que permeten mesurar diverses magnituds relacionades amb els bacteris
presents en una mostra d’orina que són útils per al cribratge de les ITU i que han permès
agilitzar la càrrega de treball dels laboratoris de microbiologia. Aquelles mostres en què
s’obtinguessin valors negatius d’aquestes magnituds no serien susceptibles de realitzar
un estudi bacteriològic mitjançant la realització d’un cultiu, podent emetre un resultat
negatiu en un període breu de temps. D’aquesta manera només es duria a terme l’estudi
bacteriològic en aquelles mostres que presentessin valors positius de les esmentades
magnituds.
Els nous procediments disponibles estan basats en:
• la bioluminescència,
• la microscòpia automàtica d’imatges,
• la citometria de flux,
• la nefelometria, i
• les sondes fluorescents específiques
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Procediments basats en la bioluminescència
UTIscreen-Coral®
Es basa en la reacció de l’ATP d’origen bacterià de la mostra mitjançant un sistema
enzimàtic. Prèviament, però, cal eliminar l’ATP pertanyent a les cèl·lules somàtiques de
l’orina. L’ATP en presència de luciferasa produeix una emissió de llum, i aquesta llum
emesa es rep en uns detectors lumínics. El resultat s’expressa en unitats lumíniques
relatives, que indiquen indirectament la presència de microorganismes.
ATP + luciferasa / luciferin = oxiluciferasa + llum bioluminiscent.
La intensitat de la llum és proporcional a la concentració d’ATP i, per tant, al grau de
«bacteriúria».
La lectura es realitza en un temps aproximat de 45 min.
El valor discriminant pot fixar-se en el valor que es desitgi.
S: 96 %, E: 75 %, VPP: 55 %, VPN: 98 %
Microscòpia automàtica d’imatges
iQ™ 200 ®
La mostra d’orina aspirada travessa una cèl·lula de flux planar i s’orienta hidrodinàmicament davant l’objectiu d’un microscopi.
La cèl·lula és il·luminada amb llum estroboscòpica per tal d’aconseguir imatges que
són captades per una càmera digital. Les imatges són contrastades amb un banc d’imatges i són catalogades segons la seva mida, contrast, forma i textura i les classifica en
eritròcits, leucòcits, llevats, bacteris, esperma, cèl·lules escamoses i cristalls (Figura 1).
Estudia un equivalent a 500 «camps per cada mostra». Utilitza una xarxa neuronal de
2 600 imatges. Velocitat, 70 mostres/hora.
Figura 1. Imatges de bacteris presents a la mostra.
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SediMAX®
Un microscopi de camp brillant incorporat a la cubeta capta les imatges digitals de
l’orina centrifugada. Les imatges són avaluades per un programa específic i es classifiquen en: eritròcits, leucòcits, cèl·lules epitelials escamoses i no escamoses, llevats.
(Figura 2)
El sediMAX® identifica el miceli/hifes molt bé però confon els conidis amb eritròcits.
Els bacils són correctament identificats, la «detecció» de cocs presenta problemes
quan hi ha gran quantitat de restes cel·lulars o precipitat amorf.
Figura 2. Analitzador i cubeta

Els sistemes de microscòpia automàtica d’imatges estan poc avaluats com a procediment de cribratge, però els resultats són semblants als de citometria de flux
Citometria de flux
Sysmex UF-1000i®
La mostra d’orina aspirada és tenyida per un colorant d’afinitat pels àcids nucleics, polimetina, i passa a una càmera de lectura. Un feix làser d‘argó incideix sobre les partícules
i segons les seves propietats poden emetre dos tipus de senyals lluminoses:
• Llum dispersa.
• Llum fluorescent.
Les emissions són detectades per un fotodetector i transformades en senyals elèctriques (Figura 3).
Figura 3. Procés d’anàlisi de la mostra d’orina

A més, mesura els canvis d’impedància, que són transformats en impulsos elèctrics i
enviats a un microprocessador. També diferencia diverses partícules presents en l’orina:
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leucòcits, cilindres, vidres, llevats i bacteris entre d’altres. Permet l’estudi de les mostres
en qüestió de segons oferint un gràfic de dispersió en què per diferents colors i localització es diferencien les diferents morfologies presents en l’orina.
Les partícules es caracteritzen basant-se en aquestes mesures i es presenten com a
diagrames de dispersió (Figura 4).
El programa associat al sistema, permet a partir d’uns determinats valors discriminants donar valors positius o negatius de diverses magnituds (Taula 1).
Figura 4. Diagrama de dispersió

Taula 1. Comparació dels diferents estudis

Referència / dispositiu
Manoni 2009 [25]
UF-1000i
Okada 2006 [26]
UF-1000i
Jolkonen 2010
(27) UF-500i
Zwet 2010 (28)
UF-1000i
Pieretti 2010 (29)
UF-1000i
Virgen del Rocío
UF-1000i

VPN(1)/VPP

S/E(2)

Punt de tall

0,98 / 0,82

0,99 / 0,77

> 125 bacteris/mL y
>40 leucòcits/mL

0,988 / 0,57

0,96 / 0,79

> 10 bacteris/mL

0,938 / –

0,934 / 0,823

Diferents punts de tall

0,92-1 /
0,39-0,59

0,81-1 /
0,54-0,80

0,98 / 0,53

0,98 / 0,62

1 / 0,35

1 / 0,63

50 bacteris/mL y/o
20 leucòcits/mL
65 bacteris/mL y
2 100 leucòcits/mL
100 bacteris/mL y/o
50 leucòcits

1

VPN/VPP: valor predictiu positiu / valor predictiu negatiu.

2

S/E: sensibilitat / especificitat.
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Nefelometria
Alfred 60 i HB & L®
Utilitza com a principi de mesura la nefelometria per a «detectar» la terbolesa inicial i
final després incubació de l’orina en un «brou eugònic». Mesura l’activitat de replicació
dels bacteris a intervals de 5 minuts des de l’etapa d’inòcul en el brou fins a un temps final
que l’usuari pot establir en funció del grau de «sensibilitat» que vulgui, 3 h. 30 000 Ufc/mL
o 4 h 35 minuts, 50 Ufc/mL, descrivint corbes de creixement per al microorganisme present en la mostra segons la llum dispersada mesurada a dos angles diferents, 30º i 90º,
podent establir uns valors a partir dels quals s’hauria de realitza un cultiu (Figura 5).
Té la possibilitat d’identificació directa dels microorganismes per espectrofotometria de masses mitjançant un sistema MALDI-TOF, previ pretractament del brou d’Alfred
60 positiu.
Figura 5. Imatge de resultats e 10 mostres.

Sondes fluorescents específiques (Cellenium 160 US)
Cellenium 160 US ®
Combina tinció de fluorescència selectiva amb l’anàlisi d’imatges de vídeo computat.
Alíquotes d’orina es dispensen en un casset que conté sondes fluorescents específiques per a bacteris, llevats i altres cèl·lules.
El casset s’acobla de forma automàtica amb una membrana porosa on passa la mostra tenyida que s’examina utilitzant microscòpia de fluorescència.
El valor discriminat és > 104 organismes/mL d’orina.
S: 90 %, E: 94 %, VPP: 81 %, VPN: 97 %
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Conclusions
Tots els procediments permeten, en general, que les magnituds estudiades presentin
una bona sensibilitat diagnòstica i valor predictiu negatiu.
Un dels inconvenients fonamentals és que no diferencien la contaminació de la mostra.
Les magnituds que es mesuren a partir d’aquets procediments venen amb un valor discriminant preestablert. Fora convenient ajustar-los segons el tipus de patologia
(immunodeprimits, trastorns urològics) i grups de població (nens i embarassades) a fi
d’aconseguir un resultat més exacte, valorant-los si és possible conjuntament amb aquelles magnituds mesurades mitjançant la utilització d’una tira reactiva o bé estudiant el
sediment urinari.
El tipus de laboratori i el volum de mostres podrien ser dos dels factors a tenir en
compte a l’hora d’escollir entre els diferents procediments.
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Conferència

Estabilitat de les magnituds biològiques
Xavier Fuentes Arderiu
Consultoria en Ciències de Laboratori Clínic
Barcelona

Estabilitat de les magnituds biològiques
Xavier Fuentes Arderiu
Consultoria en Ciències de Laboratori Clínic
Barcelona

Qualsevol sistema conegut en un moment o altre canvia d’estat. Fent cas a
Heràclit d’Efes, direm «tot flueix, res s’està quiet» (1). Atès que un estat és el conjunt dels
valors de les propietats d’un sistema (2), podem admetre que un sistema canvia d’estat
quan canvia el valor d’alguna de les seves propietats, amb independència que aquest fet
sigui o no sigui perceptible per les persones. Grosso modo podem considerar que els
sistemes que canvien més lentament són els geològics i els que canvien més ràpidament
són els de les partícules subatòmiques; els sistemes biològics humans, i especialment
els bioquímics (escala molecular), canvien d’estat més ràpidament que molts d’altres.
Segons que un sistema canviï d’estat més o menys de pressa, es considera que
aquest sistema és més o menys estable. El concepte general d’estabilitat es pot definir
com la capacitat per la qual un sistema material manté, dins d’uns intervals preestablerts i
en unes condicions especificades, els valors de les seves propietats. Òbviament, aquesta
concepte d’estabilitat és aplicable a una mostra clínica, tant durant el seu transport com
durant el seu emmagatzematge en el laboratori clínic.
Les mostres clíniques (mostres de sang, plasma, orina, líquid cefaloraquidi, etc.) s’han
d’emmagatzemar en condicions que garanteixin la seva estabilitat per alguna de les quatre raons següents: (I) per si cal repetir d’algun mesurament, (II) per fer sèries de mesuraments més llargues (raó econòmica i qualitològica), (III) per afegir un mesurament no
sol·licitat inicialment, o (IV) per transportar-les des de centres d’obtenció de mostres
llunyans. En el primer cas es te una informació prèvia sobre els valors de les magnituds
mesurades. En el segon, tercer i quart cas no hi ha cap informació prèvia. Com a conseqüència, és necessari disposar de dades sobre l’estabilitat de les mostres clíniques per
tal d’assegurar la qualitat metrològica dels resultats de mesura. [L’estabilitat dels materials de referència (calibradors i materials de control) i dels reactius no forma part d’aquesta
conferència, però sempre s’han emmagatzemar, abans i després d’encetar-los, seguint
les instruccions del fabricants.]
L’estabilitat de les mostres clíniques durant el seu transport i emmagatzematge és un
problema per a tots els laboratoris clínics. Per aquesta raó diversos autors individuals o
corporatius (3-8) s’han ocupat d’aquest assumpte, com també ho fa la norma ISO 15189
per a l’acreditació de laboratoris clínics (9) en diversos del seus apartats:
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• 5.4.4.3 Instruccions relatives a les activitats d’obtenció de les mostres clíniques
[…] les instruccions relatives a les condicions d’emmagatzematge adequat abans que
les mostres clíniques obtingudes s’enviïn al laboratori clínic; […]
• 5.4.7 Manipulació prèvia a la determinació, preparació i emmagatzematge
El laboratori clínic ha de disposar de procediments i espais apropiats per a la seguretat
de les mostres clíniques i evitar que es malmetin o perdin durant les activitats prèvies a la
seva determinació o durant la manipulació, preparació i emmagatzematge. […]
• 5.7.2 Emmagatzematge, conservació i eliminació des les mostres clíniques
El laboratori clínic ha de disposar d’un procediment […] d’emmagatzematge […] de
les mostres clíniques. Nota: El laboratori clínic ha de definir la durada de la conservació
des les mostres clíniques. Aquesta definició s’ha de fer segons la naturalesa de la mostra
clínica, el sistema de determinació i els requisits aplicables. […]

A la bibliografia es troba que el sèrum o el plasma s’han de separar físicament del
contacte amb les cèl·lules de la sang tant aviat com sigui possible (màxim 2 h), a no ser
que hi hagi proves que demostrin que un contacte superior no afecta el resultat o que
el temps màxim ha de ser inferior a les 2 h, com en el cas de les magnituds biològiques
relacionades amb l’ió potassi, la corticotropina, el cortisol, les catecolamines, el lactat i
l’homocisteïna (6). No obstant això, des de fa uns 20 anys, una part considerable dels laboratoris clínics utilitzen tubs de vidre o de plàstic, amb gel separador i sense anticoagulants els que han de servir per fer mesuraments en sèrum sanguini, i amb gel separador i
anticoagulants els que han de servir per fer mesuraments en plasma sanguini. D’aquesta
manera les mostres clíniques de plasma o de sèrum no cal separar-les de les cèl·lules
immediatament desprès de la centrifugació de la sang, amb la qual cosa la conservació d’aquestes mostres es facilita notablement. Les mostres de sang, d’orina o d’altres
líquids biològics, així com les mostres clíniques dedicades a cultiu microbiològics o estudis de genètica molecular, requereixen altres recipients, amb o sense anticoagulants.
Però, malgrat la bona pràctica de l’ús generalitzat de recipients apropiats, i malgrat les
dades científiques i les recomanacions institucionals, hi ha laboratoris clínics que inicien
l’emmagatzematge en condicions d’estabilitat quan es realitat la mostra ja ha començat
a alterar-se.
El concepte general d’estabilitat definit més amunt, òbviament és aplicable a una mostra clínica, tant durant el seu transport com durant es seu emmagatzematge en el laboratori clínic. Quan les mostres clíniques es mantenen estables en unes condiciones d’emmagatzematge concretes, aquestes condicions s’anomenen condicions d’estabilitat. Les
principals propietats el valor de les quals cal fixar per establir les condicions d’estabilitat
són el temps (la durada), la temperatura Celsius (en realitat, un interval), la intensitat lluminosa (foscor), el material del recipient, la presència de gel separador, la presència d’additius, la presència de tap i la pressió atmosfèrica (en el cas del transport aeri). Les fonts
d’alteració de les mostres clíniques que més s’han de combatre són de tipus fisicoquímic
(evaporació, fotodegradació) o biològic (citòlisi, metabolisme, agregació).
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Adonem-nos-en que emmagatzemem, i eventualment transportem, les mostres clíniques en condicions d’estabilitat, però el que en realitat ens interessa és l’estabilitat de
les magnituds individuals que volem mesurar en aquests materials. Així, doncs, el que
realment importa és l’estabilitat d’aquests magnituds. [Aquesta conferència tracta només
de l’estabilitat de les magnituds escalars. L’estabilitat de les magnituds ordinals i de les
propietats nominals queda explícitament exclosa, ja que tant les consideracions teòriques com els dissenys experimentals per estudiar-la són diferents dels que requereixen
les magnituds escalars.]
Per analogia amb la definició general, l’estabilitat d’una magnitud biològica es pot
definir com la capacitat per la qual les magnituds individuals corresponents mantenen
els seus valors dins d’un interval preestablert i en unes condicions especificades. Quan
en lloc de fer referència a l’estabilitat d’una magnitud es fa referència a l’estabilitat d’una
mostra clínica en la que es poden mesurar diverses magnituds, la seva estabilitat és la
mateixa que te la magnitud biològica menys estable que s’ha de mesurar.
El fenomen que es produeix durant l’emmagatzematge en condicions d’estabilitat es
pot representar per ⎜Δx⎜ = f(t, θ, y), on ⎜Δx⎜ és l’increment o el decrement, en valor absolut, del valor de la magnitud en qüestió respecte al que tenia immediatament després de
l’obtenció de la mostra clínica i f(t, θ, y) és una funció del temps, la temperatura Celsius
(habitualment un interval: [θ1; θ2]) i altres variables (tipus de recipient, etc.). Quan el valor
del ⎜Δx⎜ és igual a un increment o decrement màxim permissible establert prèviament
(⎜Δxmàx⎜), la mostra clínica no es pot emmagatzemar per més temps a l’interval de temperatura especificat.
A la bibliografia es poden trobar diversos criteris per decidir les condicions d’estabilitat d’una mostra clínica o una magnitud biològica. Tots els estudis tracten de demostrar
que en les condicions d’estabilitat proposades, els canvis dels valors de les magnituds
individuals considerades no superen ⎜Δxmàx⎜. És en l’establiment d’aquest ⎜Δxmàx⎜ en el
que varien els diversos criteris publicats (7). Tenint en compte aquest fet, des del punt de
vista pràctic l’estabilitat d’una mostra clínica o d’una magnitud biològica es pot descriure
pel màxim de temps que aquesta mostra pot estar en unes condicions de temperatura
(i altres variables) concretes sense que el increment o decrement del valor inicial de la
magnitud biològica considerada ultrapassi ⎜Δxmàx⎜. En qualsevol cas, més enllà del temps
que forma part de les condicions d’estabilitat els resultats de mesura no són vàlids.
Però, com es pot deduir del que hem dit anteriorment, mentre una mostra clínica es
troba en condicions d’estabilitat es pot produir un canvi del valor de la magnitud individual considerada que està dins de l’interval [ 0; ⎜Δxmàx⎜ ]. Així, quan es mesura una magnitud
individual en una mostra clínica en qualsevol moment de les seves condicions d’estabilitat, apareix una nova font d’incertesa de mesura deguda a l’estabilitat de la magnitud
en estudi. Aquesta incertesa de mesura s’ha d’afegir a la compilació de la incertesa del
mesurament en qüestió. L’avaluació d’aquesta incertesa de mesura es deriva de dos
supòsits: (I) l’increment o el decrement són constants per a tot l’interval de mesura, i (II)
la distribució de freqüències que millor representa el fenomen de la pèrdua d’estabilitat
(variació durant l’emmagatzematge de 0 a ⎜Δx⎜) és la triangular (triangle rectangle), per la
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qual cosa la incertesa estàndard de mesura deguda a l’emmagatzematge en condicions
d’estabilitat és u = ⎜Δxmàx⎜/180.5 (10).
Com hem vist abans, segons la norma ISO 15189 (9), cada laboratori ha de tenir descrites les condicions d’estabilitat de les magnituds biològiques que mesura, encara que
això no implica que el laboratori clínic disposi del valors de ⎜Δxmàx⎜ per poder incloure una
incertesa estàndard deguda a l’estabilitat, quan s’escaigui.
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Debat

Model de gestió dels laboratoris clínics
Moderador:

Jaume Miró Balagué
Anàlisis Clíniques. CTG Centre mèdic
L’Hospitalet de Llobregat

Laboratoris de titularitat i gestió pública
Margarita Fusté Ventosa
Institut Català de la Salut
Barcelona

Laboratoris de titularitat
pública i gestió privada
Glòria Sòria Guerrero
Laboratori de Referència de Catalunya
El Prat de Llobregat

Laboratoris privats
Jordi Zaragoza Montpel
Laboratoris Dres. Zaragoza. Hospital Delfos
Barcelona

Model de gestió dels laboratoris clínics
Jaume Miró Balagué
Anàlisis Clíniques. CTG Centre mèdic
L’Hospitalet de Llobregat

La naturalesa de les organitzacions proveïdores de serveis sanitaris a Catalunya, entre
les quals es troben els Laboratoris Clínics, pot classificar-se en funció de la seu tipus
propietat (privada o pública), de la seva finalitat econòmica (ànim de lucre) i de la seva
referència jurídica (subjecció al dret civil o al dret administratiu tant pel que fa a recursos
humans com a l’adquisició de subministraments).
La combinació de les tres variables podria ser representada en una matriu en què
per a cada institució s’expressaria el sector al qual pertany la propietat, l’afany o no de
lucre i l’àmbit legal. En un extrem es trobarien els centres de l’Institut Català de la Salut
(ICS) que són de titularitat pública, sense ànim de lucre i subjectes al dret administratiu
i a l’altre les empreses sanitàries en les que la propietat és privada, tenen ànim de lucre
i estan subjectes al dret civil. Hi ha, però, combinacions intermèdies que es donen en
nombroses institucions regides moltes vegades per patronats integrats per representants
d’organismes públics (generalitat, diputacions, ajuntaments…) i de la societat civil (sindicats, associacions, fundacions…). En elles la titularitat pot ser pública o privada, no tenen
ànim de lucre i no estan subjectes al dret administratiu.
L’objectiu del debat aquí ressenyat era la identificació de les diferències i les similituds estructurals i organitzatives entre laboratoris pertanyents a les diferents naturaleses
abans esmentades i com això influeix en la manera de ser gestionats. O sigui, analitzar
com els diferents models estructurals generen diferents models de gestió i valorar-los
comparativament.
El format triat per al desenvolupament de la sessió fou la formulació d’un conjunt de
preguntes, plantejades en primer lloc als ponents i després a la resta d’assistents que
volgueren participar-hi. Aquestes qüestions es varen agrupar en cinc blocs i unes conclusions.
Els ponents havien estat convidats per la seva condició de dirigents de laboratoris
clínics pertanyents a cadascun dels àmbits abans descrits, pel seu gran coneixement teòric i pràctic del tema tractat i per la seva condició de membres de l’Associació Catalana
de Ciències de Laboratori Clínic. Margarita Fusté, directora corporativa dels laboratoris
clínics de l’Institut Català de la Salut, té sota la seva responsabilitat els laboratoris clínics
d’una institució de titularitat i funcionament públics. Jordi Zaragoza és director mèdic
i copropietari del Laboratori Drs. Zaragoza, empresa sanitària del sector privat. Glòria
Soria és adjunta a gerència del Laboratori de Referència de Catalunya, que forma part
del conjunt d’organitzacions en què la propietat correspon a institucions públiques però
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no està sotmesa al dret administratiu per a la gestió dels seus recursos. Tots ells han
desenvolupat diverses funcions assistencials i organitzatives i han treballat en centres de
diverses naturalesa, per la qual cosa disposen de coneixements transversals i en les seves intervencions no volgueren fer apologia del sistema en què es troben actualment sinó
fer una anàlisi el més equànime possible del punts forts i les mancances de cadascun
d’ells. Molt rellevants i aclaridores foren també les intervencions dels assistents entre els
que es trobaven destacats dirigents de laboratoris molt diversos.
En primer lloc, els ponents i alguns assistents van descriure les característiques estructurals de les seves organitzacions, posant en evidència la gran diferència existent entre elles, manifestada en les seves infraestructures, càrregues de treball, dotació recursos
humans i materials, etcètera.
Dintre del bloc de recursos humans es van tractar aspectes diversos com el nivell
acadèmic, criteris de selecció, formació continuada i retribucions. Si bé les titulacions
del personal facultatiu i tècnic són equiparables, els procediments de selecció són notablement diferents, ja que l’ICS he de cenyir-se als requeriments de les administracions
públiques de concursos oposició, mentre els centres privats tenen plena llibertat en la tria
del personal que més s’adapti al perfil del lloc de treball ofert. Els laboratoris que formen
part d’institucions que no estan subjectes al dret administratiu, encara que pertanyin al
sector públic, disposen també d’un elevat grau d’autonomia en la tria del seu personal.
Tots el que van intervenir manifestaren un ferm compromís amb la formació continuada,
però les institucions públiques són les que poden dedicar-hi més recursos. Respecte de
la recerca, el desequilibri és molt més gran, ja que les institucions vinculades amb les
universitats i fundacions de recerca disposen de molts més recursos humans i materials.
Es va posar en relleu el gran abast de la recerca feta als laboratoris de l’ICS. Els centres
plenament privats tenen moltes dificultats estructurals per implantar línies de recerca.
L’apartat d’equipament i subministraments va posar de manifest les traves a les que
està sotmès l’ICS per al seu aprovisionament, ja que ha de cenyir-se a uns feixucs processos de concursos públics. En canvi, els laboratoris d’organitzacions regides pel dret
civil gaudeixen d’uns procediments molt més àgils per gestionar les seves compres i
inversions, tot i que han de tenir la màxima transparència cara als ciutadans. Per al sector
privat, el qual té absoluta llibertat de decisió, el principal problema rau en el finançament.
No es van evidenciar diferències notables en els criteris de subcontractació de realització
d’anàlisis per laboratoris externs. La decisió de subcontractar es basa en criteris d’eficiència, o sigui, un cop garantida una activitat suficient per fer que el procediment sigui
fiable i en uns terminis raonables. En general se solen subcontractar aquelles anàlisis en
què el seu cost directe és superior al de la tarifa del laboratori subcontractista.
El control intern de la qualitat i la participació en programes d’avaluació externa de
la qualitat està molt ben implantat en totes les modalitats de laboratori clínic considerades. En quant al seguiment dels sistemes de la qualitat, la implantació certificació segons la norma ISO 9001 és pràcticament absoluta. En canvi, l’acreditació per la norma ISO 15189 és la que marca diferències, ja que només uns pocs laboratoris, tant de
l’ICS com d’altres organitzacions, generalment del sector públic, l’han aconseguida. Es
van manifestar criteris diferents sobre si cal aspirar a una acreditació generalitzada dels
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procediments d’anàlisi d’un laboratori o bé focalitzar-la només en els procediments més
complexos i poc freqüents. Aquestes diferències no estan lligades a la naturalesa del laboratori sinó als criteris professionals mantinguts pels seus quadres dirigents. En aquest
bloc també es va tractar de les funcions d’assessoria pre i postanalítiques i en totes les
intervencions es va reivindicar la seva practica com una part important del contingut de
la tasca assistencial dels laboratoris clínics. En conjunt es va apreciar que els diferents
models de gestió són, en principi, compatibles amb una bona pràctica assistencial i que
els principals requisits qualitològics són seguits en els diferents models considerats. La
possibilitat d’accedir al sistema d’acreditació segons la norma ISO 15189 sembla, per
ara, viable només per als laboratoris públics, atès que els del sector privat no creuen que
els seus clients estiguin disposats a assumir el cost que implicaria.
Altres aspectes que van ser tractats foren l’adequació de la demanda, la ubicació dels
laboratoris en l’entorn hospitalari o extrahospitalari, la concentració de laboratoris i l’envergadura màxima plausible. També es va tractar el paper de la indústria del diagnòstic
in vitro, la innovació tecnològica i les noves línies de treball com la genètica molecular,
entre d’altres.
En conjunt es va concloure que l’existència dels diversos models és positiva i que la
col·laboració entre ells necessària. En definitiva, malgrat les dificultats internes i externes,
el sector de les ciències de laboratori clínic dóna mostres d’una gran vitalitat i hi ha signes
d’una palesa voluntat de renovació i innovació que podrà permetre encarar amb èxit les
grans incerteses del futur.
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Comunicacions presentades
en format de pòster
(Ordenació alfabètica pel primer
cognom del primer firmant)

Utilitat diagnòstica de la
concentració catalítica d’adenosina
desaminasa en líquid cefaloraquidi
per el diagnòstic diferencial de
diverses malalties infeccioses
S. Acebo Moñino, S. Miró Cañís, R. Ustrell Abancó,
C. Rodríguez García, N. Rodríguez Rabadán,
N. Busquets Carmona, B. Candás Estébanez1,
E. Berlanga Escalera
Laboratori Clínic. UDIAT-CD
Corporació Sanitària Parc Taulí
Sabadell
Laboratori Clínic
Àrea de Bioquímica Especial. Secció d’Hormones i Biomarcadors
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat
1

Introducció
L’adenosina desaminasa (ADA) catalitza la desaminació de la adenosina a inosina i
intervé en la resposta immune cel·lular. La seva concentració catalítica en el líquid cefaloraquidi (LCR) augmenta en malalties amb proliferació limfocitària i, degut a la rapidesa del
seu mesurament en front a procediments basats en cultius, és útil per el diagnòstic de la
meningitis tuberculosa. No obstant, té una baixa especificitat diagnòstica davant d’altres
malalties neurològiques, per la qual cosa hi ha controvèrsia envers als valors discriminants a utilitzar per al diagnòstic diferencial de meningitis tuberculosa.
Objectiu
Avaluar la utilitat diagnòstica de la concentració d’ADA en el LCR per al diagnòstic
diferencial de: la meningitis bacteriana enfront la meningitis no bacteriana; la meningitis
tuberculosa enfront d’altres meningitis infeccioses; la meningitis de tipus infecciós enfront
d’altres malalties no infeccioses.
Material i mètodes
Es va mesurar la concentració catalítica d’ADA en el LCR en 309 mostres que procedien de pacients amb diferents malalties de diversa etiologia entre els anys 2004 i
2011 mitjançant el mètode Adenosine Deaminase de BioSystems® adaptat a l’analitzador
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COBAS 8000® de Roche Diagnostic. Es va consultar la historia clínica dels pacients per
recollir les dades clíniques i establir el diagnòstic definitiu en cada cas. Per avaluar la
capacitat diagnòstica de la concentració d’ADA en el LCR es van realitzar estudis d’eficiència diagnòstica mitjançant corbes ROC.
Resultats
La taula 1 mostra els valors discriminants obtinguts a partir dels estudis d’eficiència
diagnòstica realitzats en cadascun dels casos.
Taula 1. M., meningitis; VD, valor discriminant (mkat/L); SD, sensibilitat diagnòstica (%);
ED, especificitat diagnòstica (%); VPP, valor predictiu positiu (%); VPN, valor predictiu
negatiu (%); AUC, àrea sota la corba; IC 95 %, interval de confiança del 95 %.

VD

SD

ED

VPP

VPN

M. bacteriana enfront M. no bacteriana

0,094

80

60

29,63

93,54

M. tuberculosa enfront M. infeccioses

0,136

100

73

13,33

100

M. infeccioses enfront Altres
malalties no infeccioses

0,058

81

39

38,94

81,63

AUC
(IC 95%)
0,785
(0,643 – 0,927)
0,893
(0,784 – 1,000)
0,678
(0,614 – 0,743)

Conclusions
La concentració d’ADA en el LCR té un gran valor predictiu negatiu, en els tres casos
de diagnòstic diferencial estudiats. Sobretot, és de gran utilitat en el diagnòstic diferencial
de meningitis tuberculosa davant altres tipus de meningitis infeccioses. Això ens permet descartar, davant un resultat inferior al valor discriminant obtingut, l’existència d’una
meningitis tuberculosa. Per una altra banda, també té un elevat valor predictiu negatiu
per descartar la meningitis bacteriana de la resta de meningitis, fet important de cara al
tractament del pacient. La seva utilitat en el diagnòstic diferencial de malalties infeccioses
davant no infeccioses no és tan clara, ja que l’àrea sota la corba és menor. Aquest fet
podria explicar-se perquè la concentració d’ADA en el LCR es troba augmentada en els
limfomes, i podria tractar-se a aquest pacients com si tinguessin una malaltia infecciosa.
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Optimització de l’estudi de l’ADN
mitocondrial de pacients amb
citopaties mitocondrials mitjançant
seqüenciació massiva
M.L. Aldea Carilla1,2,
M. Corral Juan , I. Domènech Mercadé1, J. Ollé López1,
M.P. Armengol 3, J. Coll i Cantí4, A. Galán Ortega2,
M.C. Pastor Ferrer2, A. Matilla Dueñas1
1

Unitat de Neurogenètica Bàsica i Translacional
Departament de Neurociències
Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol
Badalona
1

Servei de Bioquímica Clínica
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona
2

3
Unitat de Genòmica
Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol
Badalona
4

Unitat Neuromuscular i Proves Funcionals del Sistema
Nerviós Departament de Neurociències
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
Els mitocondris són orgànuls localitzats en el citosol de les cèl·lules eucariotes i s’encarreguen de la producció d’energia mitjançant la fosforilació oxidativa. El mitocondri
conté entre 100 i 10 000 còpies d’ADN (ADNmt) circular, bicatenari de 16 659 parells de
bases que inclou 37 gens que codifiquen per a 22 ARN de transferència (ARNt), 2 ARN
ribosòmics (ARNr) i 13 proteïnes de la cadena respiratòria. S’han associat més de 40 malalties humanes amb mutacions en l’ADNmt com són l’encefalopatia mitocondrial amb
acidosi làctica (MELAS) o la síndrome de Kearns-Sayre, entre d’altres. Fins fa un temps,
el diagnòstic de les citopaties mitocondrials es realitzava per la seqüenciació individual
de cada gen de l’ADNmt, així com d’aquells gens nuclears que afecten la funció mitocondrial. Actualment, la seqüenciació massiva facilita l’estudi simultani de tots els gens que
afecten la funció mitocondrial.
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Objectius
Optimitzar els estudis de mutacions en l’ADNmt mitjançant la seqüenciació massiva
en pacients amb sospita de citopatia mitocondrial.
Determinar si l’estudi del quocient entre la variació de seqüencia d’ADNmt i d’ADNn
(«ràtio ADNmt/ADNn») podria ser útil com indicador de disfunció mitocondrial.
Material i mètodes
Es van incloure en aquest estudi 6 pacients: 2 diagnosticats amb la síndrome de
Kearns-Sayre, un nucli familiar amb 2 malalts de MELAS i 2 individus asimptomàtics.
Es van dissenyar parelles d’encebadors específics per a 9 amplicons d’entre 1 720 pb
i 3 422 pb solapants que cobreixen l’ADNmt complet i es van amplificar mitjançant PCR
utilitzant LA-Taq (TaKaRa). Es va «normalitzar» la concentració dels amplicons utilitzant
l’equip de reactius SequalPrep Normalization���������������������������������������������
����������������������������������������������������������
(Invitrogen) i es va mesurar la seva concentració amb el fluorímetre Qubit® (Invitrogen), per a la seva posterior seqüenciació mitjançant la tecnologia NexteraXT (Illumina) amb el seqüenciador de nova generació MiSeq
(Illumina). Per al càlcul de la «ràtio ADNmt/ADNn» es van dissenyar parelles d’encebadors
per a 2 amplicons de 163 pb i 252 pb d’ADNmt, localitzats el primer en una regió del gen
COX3 (9 626-9 785 pb) i el segon en una regió del D-LOOP (182-433 pb); i una parella
d’encebadors per amplificar l’exó 1 del gen nuclear de la gliceraldehid deshidrogenasa
(GAPDH). Les seqüències es van analitzar amb el programa bioinformàtic ���������������
Integrative Genomics Viewer (IGV) i es van comparar les variacions de l’ADNmt amb la seqüència de
referència Human hg19.
Resultats
Es van generar amplicons específics que cobreixen l’ADNmt complet. Es van identificar un total de 81 variants: 42 (51,9 %) presents únicament en els 4 individus afectats,
13 (43,3 %) variacions ja descrites com a polimorfismes i 17 (56,7 %) noves variacions de
significat incert. De les variacions no descrites, 9 (52,9 %) es localitzen en regions codificants i 8 (47,1 %) en regions control o no codificants. Es van identificar alteracions en
la «ràtio ADNmt/ADNn» per a un pacient amb la síndrome de Kearns-Sayre confirmades
mitjançant qPCR.
Conclusions
Aquest estudi optimitza la seqüenciació completa i específica de l’ADNmt mitjançant
la seqüenciació massiva. A més, permet l’estudi del genoma mitocondrial i facilita el diagnòstic molecular en pacients amb una varietat de citopaties mitocondrials com són la
neuropatia òptica hereditària de Leber����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
, l’oftalmoplexia externa progressiva, l’encefalopatia mitocondrial amb acidosi làctica, la síndrome de Kearns-Sayre o la síndrome de Leigh,
entre altres, d’una manera ràpida i cost-efectiva.
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Perfil de sensibilització d’al·lèrgens
alimentaris en nens de 0 a 14 anys
en l’àmbit d’atenció primària
B. Allende Monclús, J. Ros Pau, M.R. Navarro Badal,
R. Güell Miró, S. Ventura Pedret
Laboratori Clínic Metropolitana Sud.
Laboratori Clínic L’Hospitalet-Atenció Primària
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
L’al·lèrgia alimentària a la infància s’ha convertit en un dels problemes de salut que
desperta més interès a causa del seu creixement exponencial. El seu diagnòstic suposa
un problema per als pediatres ja què les reaccions d’hipersensibilitat als aliments es
poden expressar amb manifestacions molt diverses: cutànies, digestives o respiratòries.
El laboratori d’anàlisis clíniques d’Atenció Primària (AP) ha de donar una resposta ràpida i fiable que ajudi a aclarir el diagnòstic de la possible al·lèrgia alimentària.
Objectiu
L’objectiu de l’estudi es descriure el perfil de sensibilitzacions trobat en els nens de 0 a
14 anys de l’Àrea Territorial Metropolitana Sud de Barcelona durant l’any 2013.
Material i mètodes
S’ha realitzat un estudi retrospectiu dels resultats de 1 101 nens de 0 a 14 anys atesos
en les consultes d’Atenció Primària, als quals se’ls hi ha sol·licitat un estudi amb algun
al·lergen alimentari.
Als nens < 5 anys se’ls va realitzar el cribratge d’aliments al·lergològic basat en el mesurament de la concentració arbitrària de l’anticòs IgE contra una mescla de 6 al·lèrgens
(clara d’ou, llet de vaca, bacallà, blat, cacauet i soja) en el sèrum (fx5). Quan el resultat
fou positiu, el laboratori va generar les magnituds següents: la concentració arbitrària de
l’anticòs IgE contra la llet de vaca en el sèrum (f2) per als nens fins a dos anys i, la concentració arbitrària de l’anticòs IgE contra la clara d’ou en el sèrum (f1), en els de 2-4 anys.
Quan el resultat fou negatiu, es va considerar que no procedia realitzar el mesurament
individual de les magnituds corresponents als al·lèrgens que constituïen la mescla.
A la resta de nens (5-14 anys) se’ls va realitzar el mesurament de les magnituds relacionades amb les IgE específiques demanades.
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L’analitzador utilitzat per al mesurament de totes les magnituds estudiades va ser l’ImmunoCAP 250 de Thermo Scientific.
Resultats
Del total de nens estudiats (1 101), la distribució per sexe és 559 nenes i 542 nens.
Cribratge (fx5)

Edat
(anys)

Nombre
Sol·licituds

Negatiu

Positiu

% Positius

0a2

144

102

42

29,6

3a4

292

183

109

37,3

5 a 14

434

317

117

26,9

Total

870

602

268

30,8

Altres mescles d’al·lèrgens/Magnituds relacionades amb les IgE específiques:
Nombre de
sol·licituds

Edat més
demanda
(anys)

% Global
negatius

% Global
positius

Edat més
positius

fx1

277

5 a 14

81,9

18,0

5 a 14 (18,0 %)

fx2

117

5 a 14

88,9

11,1

5 a 14 (13,2 %)

fx21

131

5 a 14

80,1

19,9

3 a 4 (20,7 %)

f1

313

3a4

57,8

42,2

3 a 4 (53,6 %)

f2

203

0a2

70,0

30,0

0 a 2 (36,1 %)

f4

32

5 a 14

84,4

15,6

-

• fx1: concentració arbitrària de l’anticòs IgE contra el cacauet, l’avellana, la nou de Brasil,
l’ametlla i el coco en el sèrum.
• fx2: concentració arbitrària de l’anticòs IgE contra la tonyina, el bacallà, la gambeta, el
musclo i el salmó en el sèrum.
• fx21: concentració arbitrària de l’anticòs IgE contra el kiwi, el meló, el préssec, el plàtan
i la pinya en el sèrum.
• f1: concentració arbitrària de l’anticòs IgE contra la clara d’ou en el sèrum.
• f2: concentració arbitrària de l’anticòs IgE contra la llet de vaca en el sèrum.
• f4: concentració arbitrària de l’anticòs IgE contra el blat en el sèrum.
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Conclusions
• En la nostra àrea, els pediatres d’AP demostren un gran encert en la sospita diagnòstica
ja que el 34,6 % dels estudis de cribratge fx5 realitzats en nens < 5 anys han resultat
positius.
• Les causes mes freqüents de sensibilització en el nostre estudi son: en nens de < 2 anys
la llet de vaca i en nens de 3 i 4 anys, l’ou.
• La freqüència de sensibilització als aliments trobada es correspon amb altres estudis
publicats.
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Estat actual de l’acreditació segons
la norma UNE-EN ISO 15189 dels
laboratoris clínics espanyols
A. Arbiol Roca, J.M. González de Aledo,
A. Blanco Font
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge-IDIBELL
Universitat de Barcelona
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
Els laboratoris clínics poden acreditar la seva competència demostrant el compliment
dels requisits establerts en la norma UNE-EN ISO 15189 ������������������������������
«Laboratorios clínicos: Requisitos particulares relativos a la calidad y competencia»��������������������������������
. La
������������������������������
Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) és l’únic organisme oficial que pot avaluar aquest compliment a l’estat
espanyol.
Material i mètodes
S’ha realitzat una revisió de la situació actual de l’acreditació dels laboratoris clínics
del territori espanyol. A partir de la informació publicada a la pàgina web: www.enac.es,
s’ha extret el nombre de laboratoris acreditats, per comunitat autònoma i província, a
data 2014/01/20. S’ha comptabilitzat el nombre de magnituds acreditades, pertanyents a
les diferents àrees del laboratori clínic, agrupant les àrees tècniques que consten als annexos revisats, en epígrafs més generals: Bioquímica (gasometria, hormones, marcadors
tumorals i cardíacs, vitamines, sediment orina, tira reactiva, osmolaritat…), Hematologia
(citologia, coagulació, immunohematologia…), Toxicologia (fàrmacs i drogues d’abús),
Immunologia (al·lèrgies, proteïnograma, immunoglobulines…), Microbiologia (serologia,
bacteriologia, virologia, micologia, parasitologia…), Anatomia Patològica, Biologia Molecular (cariotip, microbiologia molecular, citogenètica, farmacogenètica…), Cribratge Prenatal, Cribratge neonatal i metabolopaties, i Seminograma. Quan ha estat possible, s’ha
comptabilitzat el total de magnituds acreditades en cada laboratori.
Així mateix, s’ha recollit altres dades rellevants: data de l’annex tècnic vigent, número
de revisió, inclusió o no d’un apartat «flexible» o per categories dins de l’abast, i la titularitat pública o no del laboratori.
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Resultats
El total de 33 laboratoris clínics acreditats a Espanya es distribueix, per comunitats
autònomes, de la següent manera: Aragó (8), Catalunya (7), Andalusia (4), Comunitat de
Madrid (4), Galícia (3), Castella i Lleó (2), Comunitat Valenciana (2), Illes Balears (1), País
Basc (1) i Regió de Múrcia (1). D’aquest total de 33 laboratoris, 24 són de finançament
públic i 9 privat.
A continuació es mostra el nombre de magnituds acreditades i el nombre de laboratoris:
Nombre de magnituds
acreditades

Nombre de laboratoris

<10

8

10-50

7

50-100

11

100-150

4

150-200

2

>200

1

Per als laboratoris clínics que tenen més de 50 magnituds acreditades, el 64 %
d’aquestes corresponen a Bioquímica. Però, quan el nombre de magnituds acreditades
és menor a 10, aquestes pertanyen a Biologia molecular o a Anatomia patològica.
Dels laboratoris que han assolit abasts per categories, 2 els tenen per totes les magnituds acreditades, un dels quals publica el llistat detallat d’anàlisi inclosos; mentre que
3 laboratoris tenen abast per categories només per un o dos agrupacions d’anàlisis.
En el moment de fer la consulta, hi ha 4 laboratoris amb suspensió temporal voluntària
amb data de l’any 2013. També hi ha un laboratori, l’annex tècnic del qual no està disponible per a la seva consulta.
Conclusions
Més de la meitat (55 %) dels laboratoris acreditats inclouen més de 50 magnituds al
seu abast. El 24 % dels laboratoris acreditats només inclouen 10 magnituds en aquest
abast. D’ells, 4 laboratoris (12 %) només tenen 1 magnitud acreditada.
L’acreditació està més implementada als laboratoris públics i a les comunitats autonòmiques d’Aragó i Catalunya.
Caldria estandarditzar les agrupacions de les àrees tècniques que s’utilitzen en els
annexos tècnics.
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Avaluació dels resultats del
sistema d’alarmes i registre
continu de temperatura
M. Barragán1, A. Soler1, B. Suárez2,
J.R. Hernández3, A. Mira3, L. Álvarez1
Unitat de la Qualitat
Servei d’Immunologia
3
Direcció
Centre de Diagnòstic Biomèdic
Hospital Clínic
Barcelona
1

2

Introducció
La necessitat de garantir les condicions de conservació de les mostres i els reactius
va portar a la implantació d’un sistema d’alarma i registre continu de temperatura per radiofreqüència als magatzems dels laboratoris del Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB).
Objectiu
Realitzar un estudi les temperatures registrades en el sistema durant l’any 2013 per
avaluar les condicions de conservació de les mostres i l’estat de funcionament dels magatzems d’un Servei.
Material i mètodes
El sistema enregistra informàticament les temperatures dels equips a través de sondes
calibrades que, per simular les condicions de les mostres i els reactius, es van submergir
en glicerol o etanol. Es van definir els valors d’alarma d’acord al criteri d’estabilitat de les
magnituds i propietats biològiques que es mesuren o examinen. Per a cada equip s’han
calculat les temperatures promig, màxima i mínima, així com els episodis amb temperatures amb valors d’alarma que s’han classificat com a episodis de tipus I si la durada era
inferior a: 30 minuts per a les neveres; 45 minuts per als congeladors i 75 minuts per als
ultracongeladors; i com a episodis de tipus II els de temps superiors.
Per avaluar l’estat dels equips s’ha calculat el temps acumulat dels episodis amb valors d’alarma. Quan aquest supera les 6 hores en un període de tres mesos es considera
que l’equip requereix una revisió o que cal substituir-lo si supera les 48 hores anuals.
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Resultats
Un 90 % de l’equipament ha presentat episodis amb temperatures amb valors d’alarma. La majoria són de tipus I, es produeixen en horari laboral i reflecteixen l’activitat diària
de manipulació dels equips:
Interval de treball
Neveres (n=13)
Congeladors
(n=12)
Ultracongeladors
(n=16)

2 a 8 ºC
-10 a -30 ºC
-65 a -80 ºC

Tª promig
(mín. – màx)
4,27
(0,4 a 15,8) ºC
-23,2
(-41,3 a -5,2) ºC
-77,6
(-9,9 a -84,2) ºC

% episodis tipus I % episodis tipus II
87

13

75

25

75

25

En el cas de les neveres la temperatura mínima (0,4 ºC) registrada corresponia a una
sonda mal ajustada que va requerir un nou calibratge mentre que la temperatura màxima
(15,8 ºC) va ser causada per una porta mal tancada.
Les temperatures màximes registrades als congeladors (-5,2 ºC) i ultracongeladors
(-9,9 ºC) garanteixen que en cap cas es van deteriorar les mostres (la repetició d’algunes
mesures control en casos extrems així ho confirmaren) si bé pot haver disminuït el seu
temps d’emmagatzematge.
L’avaluació dels episodis tipus II i dels temps acumulats indica que dos congeladors
i quatre ultracongeladors requereixen avaluar el seu estat i valorar si s’escau la seva
substitució.
Conclusions
El sistema d’alarmes i registre continu suposa una eina eficaç que ajuda a garantir la
preservació de les mostres i a ser conscient que el temps teòric de la seva conservació
a llarg termini pot veure’s escurçat per la reiteració d’episodis amb valors d’alarma. Així
mateix, el sistema és d’utilitat per avaluar l’estat de funcionament de l’equipament.
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Ombres d’hematies al frotis de sang
perifèrica: estudi etiològic
V. Barragán, C. Juan, N. López, Y. Díaz,
I. Rodríguez-Hernández, T. Navarro, F. Millá
Servei d’Hematologia
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
Les ombres d’hematies o hematies «fantasma» són una entitat encara no ben definida.
S’han descrit com eritròcits que, en medi hipotònic, presenten un increment de la permeabilitat de la seva membrana i augmenten de mida degut a la captació d’aigua, fent-se
més permeables i filtrant l’hemoglobina cap a l’exterior de la cèl·lula. Com a conseqüència, es produeix una hemòlisi: es trenquen les membranes observant-se restes de les
mateixes en color vermellós o gairebé incolores. La forma de l’eritròcit està determinada
per forces osmòtiques, pel qual davant d’un desequilibri aquests perden la seva forma
bicòncava.
Objectiu
Davant l’observació recurrent d’hematies similars als descrits al frotis de sang perifèrica tenyits amb la tinció de May-Grünwald-Giemsa, vam decidir estudiar els diferents
factors de la mostra i analítics que hi podrien influir.
Material i mètodes
Es van recollir 149 casos amb ombres d’hematies i 48 controls amb hematies íntegres
de característiques similars respecte a edat i procedència. De tots ells es van registrar els
resultats de les magnituds relacionades amb l’hemograma i un perfil lipídic, la concentració de substància de glucosa en el sèrum (GLU) i les característiques de la mostra. Es va
realitzar una comparació de mitjanes mitjançant la prova paramètrica t-Student.
Resultats
Dels 149 pacients, un 58 % eren homes, amb una mediana d’edat de 48 anys (0-89).
Vint-i-tres pacients (15,4 %) tenien una edat inferior a 1 any i 30 (20,1 %) tenien menys
de 18 anys. Els dos grups van ser comparables respecte a edat, sexe, percentatge de
pediàtrics i l’origen.
Entre els diagnòstics més freqüents, exceptuant la miscel·lània (31 %), destaquen la
malaltia hematològica (15 %) i les infeccions (10 %). Un 23 % dels casos procedien del
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Servei d’Urgències, seguit d’un 15 % del Servei de Pediatria i un 13 % del Servei d’Hematologia.
Globalment, les mitjanes dels valors de les magnituds hematològiques estudiades
—la concentració de nombre d’eritròcits en la sang (ERS), la concentració de massa
d’hemoglobina en la sang (Hb), la fracció de volum dels eritròcits en la sang (Hematòcrit),
el volum entític d’eritròcits en la sang (VCM), la massa entítica d’hemoglobina en la sang
(HCM), la concentració de massa d’hemoglobina en els eritròcits de la sang (CHCM)
i l’amplada de la distribució del volum eritrocític dels eritròcits de la sang (ADE)— es
trobaven dins dels corresponents intervals de referència del nostre laboratori, destacant
uns valors mitjans d’HCM propers al límit superior de l’interval de referència. Respecte
a la resta de magnituds, els valors de la GLU estaven elevades (mitjana ± desviació estàndard = 6,29 ± 2,2 mmol/L), així com la concentració de substància de colesterol en
el sèrum (COL) (5,98 ± 3,06 mmol/L), la concentració de substància de colesterol d’HDL
en el sèrum (HDL) (1,18 ± 0,41 mmol/L) i la concentració de substància de triglicèrid en el
sèrum (TRIG) (mediana ± valores extrems = 2,05 ± (0; 17,8) mmol/L). Per a la fracció de
substància d’hemoglobina A1c en la sang, la concentració de substància de bilirubina en
el sèrum (BILI), la concentració catalítica d’alanina-aminotransferasa en el sèrum (GPT) i
la concentració catalítica d’aspartat-aminotransferasa en el sèrum (GOT) els valors mitjans eren fisiològics.
En la comparació amb els controls, es van observar diferències estadísticament significatives respecte a l’Hb (137,2 g/L per als casos enfront als 123 g/L per als controls;
p = 0,013), a l’Hematòcrit (36,65 % casos enfront 40,49 % controls, p = 0,027) i a l’HCM
(29,9 pg casos enfront 31,9 pg controls, p = 0.03), resultant tots ells, paradoxalment, més
elevats al grup dels casos que al grup dels controls. De la resta de magnituds només es
va poder comparar la BILI i la GPT, on no es van observar diferències estadísticament
significatives.
Conclusions
Els casos de frotis de sang perifèrica amb ombres d’hematies van presentar valors de
COL, HDL i TRIG elevats, però no es van poder comparar amb els controls.
Es necessiten més estudis per valorar la influència dels diferents components de les
tincions i els factors de la mostra en l’hemòlisi observada. Així mateix, un grup control
amb més dades ens permetria valorar si les alteracions dels valors de les magnituds
observades tenen influència en la formació d’ombres cel·lulars.
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Hipervitaminosis D: Estudi retrospectiu
L. Bermúdez de Castro López,
M. de Ramon Amat, C. Morales Indiano, C. García Martín,
A. Blanco Arévalo, E. Martínez Verdera,
P. Beltrán Maza, C. Vilaplana Pérez
Laboratori de Referència de Catalunya
Barcelona

Introducció
La vitamina D juga un important paper en la regulació del metabolisme fosfo-càlcic.
En els últims anys, aquest paper s’ha ampliat i se l’ha relacionat també amb el risc cardiovascular, les neoplàsies i les malalties autoimmunes. Per aquest motiu s’ha incrementat
el seu suplement i monitorització. La 1,25-dihidroxivitamina D és la forma biològicament
activa; la seva concentració en el plasma presenta valors 1 000 vegades inferiors que
els de la 25-hidroxivitamina D. És aquesta última la que millor representa l’estat de vitamina D, per la seva major estabilitat i vida mitjana. La intoxicació per vitamina D és extremadament rara, s’associa a astènia, anorèxia, vòmits, poliúria, polidípsia, hipertensió
arterial, hipercalcèmia i pot arribar a produir deshidratació, disminució de la concentració
de paratirina en el plasma (PTH) i insuficiència renal. Generalment es correlaciona amb
una concentració de 25-hidroxivitamina D en el plasma (25-(OH) Vit D) compresa entre
250-750 nmol/L. Basant-se en diversos estudis, la majoria de laboratoris han establert
com a valor de toxicitat un valor ≥ 375 nmol/L.
Objectiu
Estudiar els casos de hipervitaminosi D detectats durant un any, i analitzar la seva repercussió clínica i analítica. Valorar si valor de toxicitat àmpliament acceptat per consens
s’ajusta a dades reals de pacients.
Material i mètodes
Es va realitzar un estudi retrospectiu del nombre de sol·licituds de 25-(OH) Vit D realitzades durant l’any 2013 (8 265) les quals van ser revisades conjuntament amb els valors
de la concentració de substància de calci en el plasma (CA), la concentració de substància de creatinini en el plasma (CREA), la PTH i el cabal de volum del filtrat glomerular del
ronyó mitjançant la fórmula MRDD (FG:MDRD).
La 25-(OH) Vit D es va mesurar en l’analitzador Modular E-170 (Roche), el CA i la CREA
per l’analitzador Cobas 8000 (Roche) i la PTH per l’analitzador Immulite  2000 (Siemens).
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L’estudi estadístic es va realitzar mitjançant les proves paramètriques de correlació de
Pearson i t-Student fent servir el programa informàtic SPSS v19.
Resultats
Es van observar 31 resultats amb un valor de 25-(OH) Vit D ≥ 375 nmol/L, corresponents a 6 homes i 23 dones amb una edat compresa entre els 15 i els 88 anys. Només 5 tenien hipercalcèmia (CA > 2,63 mmol/L) i 7 amb valors disminuïts de PTH (valors
< 1,26 pmol/L), dels quals 5 ja estaven diagnosticats d’hipoparatiroïdisme post-quirúrgic.
Tres casos tenien una insuficiència renal crònica (IRC). Destaca el cas d’una pacient de
15 anys, amb osteomalàcia i amb un valor de FG:MDRD fisiològic, en tractament amb calci i calcidiol, que presentava un valor de CA de 3,0 mmol/L, una concentració de fosfat en
el plasma de 1,58 mmol/L (Interval de referència: 0,81-1,55 mmol/L), PTH < 0,32 pmol/L
i una 25-(OH) Vit D de 379 nmol/L.
En analitzar les dades en conjunt, es va observar una correlació estadísticament significativa (p < 0,0001) entre els valors de 25-(OH) Vit D i PTH, 25-(OH) Vit D i CA i entre
25-(OH) Vit D i CREA. En comparar el grup de pacients amb hipervitaminosi D amb la
resta, es va apreciar que la diferència entre les mitjanes de PTH va ser estadísticament
significativa (p < 0,001), així com entre les entre les mitjanes de CA (p = 0,013). En canvi,
no es van trobar diferències entre les mitjanes de CREA (p = 0,270).
Conclusions
Del total de sol·licituds de 25-(OH) Vit D estudiades es va observar que el 0,37 %
presentaven un valor de 25-(OH) Vit D ≥ 375 nmol/L (hipervitaminosi D). Respecte a la clínica, cap pacient va consultar per la simptomatologia descrita. Una dona amb neoplàsia
de mama intervinguda, i amb tractament perllongat amb calcidiol va referir, no obstant,
astènia i marejos que es van atribuir al tractament amb letrozol. A nivell analític, un 16,1 %
dels pacients amb hipervitaminosis D presentaven hipercalcèmia i cap va debutar amb
insuficiència renal.
El valor de toxicitat de 375 nmol/L, si bé no sembla que reflecteix exactament la realitat, considerem que no ha de modificar-se, ja que alertem al clínic per tal que aquest
pugui revalorar al pacient. En diversos casos es va constatar un error en la interpretació
de la pauta de dosatge. En un cas es va dispensar una presentació farmacèutica diferent
a la prescrita.
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Requisits metrològics al laboratori clínic
i acreditació segons la norma ISO 15189
A. Blanco Font, R. Rigo Bonnin
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge-IDIBELL
Universitat de Barcelona
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
Segons la norma ISO 9001 «�������������������������������������������������������
Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos����������
», els laboratoris clínics han de proporcionar uns resultats capaços de satisfer els requisits dels
clients. Aquests requisits que, per al cas del laboratori clínic, generalment no anaven més
enllà del termini de lliurament, s’han hagut de concretar en requisits metrològics explícits
quan aquests laboratoris han volgut ser acreditats segons la norma 15189 «Laboratorios
clínicos: Requisitos particulares relativos a la calidad y competencia».
Els requisits, com a tals, han de ser satisfets (i, per tant, assolibles) per tots els laboratoris. A més, en determinats països, els requisits metrològics poden ser establerts de
forma imperativa, per exemple, a Alemanya, a on l’organització Bundersärztekammer
(BÄK) els va establir, aparentment, en funció de l’estat de la tecnologia, per tal que la
major part dels laboratoris els podessin assolir.
Objectiu
Descriure l’estratègia utilitzada per a la selecció de requisits metrològics que ens ha
permès satisfer els criteris de la norma ISO 15189 per a l’acreditació de laboratoris clínics.
Material i mètodes
S’han obtingut les dades publicades per les següents entitats:
• Guia BÄK «����������������������������������������������������������������������
Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen» (http://www.bundesaerztekammer.de/downloads/
Rili-BAeK-Labor_092013.pdf).
• Guia National Institutes of Health (NIH) «��������������������������������������������
National Cholesterol Education Program. Recommendations on lipoprotein measurement from the Working Group on Lipoprotein
Measurement» (http://www.nhlbi.nih.gov/health/prof/heart/chol/lipoprot.pdf)
• Guia European Medicines Agency (EMA) «Guideline on bioanalytical method validation»
(http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2011/08/
WC500109686.pdf).
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S’han utilitzat les dades de l’informe «Statistical Profile» del programa de control intern
de la qualitat interlaboratorial Unity de Bio-Rad Laboratories. Per estimar els requisits
metrològics per a imprecisió, es va avaluar el coeficient de variació (CV) interdiari dels
laboratoris participants, adoptant els fractils 0,90 dels CV de tots els sistemes de mesura.
També, s’ha utilitzat el mateix fractil per establir els requisits per al biaix relatiu (estimats
respecte al valor consensual grupal o global).
Resultats
El nostre laboratori va seguir la següent estratègia de selecció de requisits metrològics
per a la imprecisió interdiària i biaix relatiu assolibles, amb el següent ordre de prioritats:
• Adopció de requisits metrològics establerts com a d’obligat compliment per organismes
governamentals europeus: BÄK.
• Adopció de requisits metrològics aconsellats per associacions científiques o professionals
basats en l’estat actual de la tecnologia: NIH, per a algunes magnituds lipídiques, i EMA,
per a les magnituds farmacològiques.
• Adopció de requisits estimats en funció de l’estat actual de la tecnologia, calculats a
partir d’un fractil determinat dels resultats obtinguts en programes de control intern de
la qualitat interlaboratorials.
• Quan no es dóna cap de les situacions anteriors, establiment per analogia amb un
principi, mètode o sistema de mesura, o amb el tipus de molècula.
Conclusions
La selecció dels requisits metrològics a adoptar per un determinat laboratori és d’importància crucial per a:
• garantir la qualitat dels resultats de les magnituds mesurades al laboratori,
• verificar o validar sistemes de mesura,
• establir objectius de millora, i
• facilitar l’acreditació de la competència dels laboratoris i el seu reconeixement formal a
través de l’acreditació segons la norma ISO 15189.
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Comparació de dos procediments per a
l’eliminació de la interferència provocada
per la lipèmia en el mesurament
d’algunes magnituds bioquímiques
N. Busquets Carmona,
S. Acebo Moíño, P. García Humia,
N. Rodríguez Rabadán, C. Rodríguez García,
R. Ustrell Abancó, M. Huguet Ruiz de Gopegui,
B. Candás Estébanez1, E. Berlanga Escalera
Laboratori Clínic. UDIAT-CD
Corporació Sanitària Parc Taulí
Sabadell
Laboratori Clínic
Àrea de Bioquímica Especial. Secció d’Hormones i Biomarcadors
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat
1

Introducció
L’augment de la concentració de triglicèrids en el sèrum provoca interferències en
el mesurament d’algunes magnituds bioquímiques en sistemes de mesura que utilitzen
l’espectrometria d’absorció molecular i en la turbidimetria com a principis de mesura.
Per això, i davant la necessitat d’entregar els valors d’aquestes magnituds, és necessari
desenvolupar procediments que permetin eliminar aquesta interferència.
Objectiu
Comparar dos procediments per eliminar la interferència produïda per una concentració de triglicèrids superior a 11,3 mmol/L.
Material i mètodes
Es seleccionen 52 sèrums de pacients amb una concentració de triglicèrids compresa
entre 11,3 i 31,6 mmol/L i es mesura, mitjançant l’analitzador Cobas������������������
�����������������������
8000 (�����������
Roche������
Diag�����
nostics®), la concentració catalítica d’alanina-aminotransferasa, d’aspartat aminotransferasa, de fosfatasa alcalina i de g-glutamiltransferasa en el sèrum; la concentració de
massa d’albúmina i de proteïna en el sèrum; i la concentració de substància de bilirubina,
de clorur, d’ió sodi, d’ió potassi, de glucosa i d’urea en el sèrum, abans i després d’aplicar
dos procediments per eliminar la interferència produïda per la lipèmia. Els procediments
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utilitzats consisteixen en una extracció líquid-líquid emprant el solvent orgànic 1,1,2 triclorofluoroetà i posterior mesurament de les magnituds bioquímiques en la fase aquosa
resultant, i utilitzant la solució comercial Lipoclear® (Vitro). També es mesura la concentració de substància de clorur, d’ió sodi, d’ió potassi en el sèrum mitjançant l’analitzador
ABL (Radiometer) que empra la potenciometria directa com a principi de mesura. Es
comparen els valors mesurats obtinguts abans i després d’aplicar ambdós procediments
fent servir la prova no paramètrica de Friedman.
Resultats
Els resultats obtinguts mostren que existeixen diferències estadísticament significatives entre els valors obtinguts emprant el procediment amb 1,1,2 triclorofluoretà i els
obtinguts fent servir el procediment que utilitza el Lipoclear® (p < 0,001), a excepció de
la concentració de massa de proteïna en el sèrum. A més, degut als valors del pH de les
mostres, no es va poder mesurar la concentració de substància de l’ió sodi en el sèrum
utilitzant l’analitzador ABL.
Conclusions
L’ús del solvent orgànic 1,1,2 triclorofluoretà és més adequat per aclarir mostres lipèmiques ja que no interfereix en el mesurament de les magnituds bioquímiques estudiades.
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UNE ISO 15189 a Catlab.
Objectiu a mig termini
I. Caballé, M.L. López, N. Barba, X. Martínez
Catlab
Viladecavalls

Introducció
Catlab va iniciar la seva activitat al juny del 2008 i va d’obtenir la certificació del seu
laboratori mitjançant la norma UNE-EN ISO 2001:9008 al juny del 2010. Un dels objectius
estratègics de qualitat de Catlab va ser intentar aconseguir l’acreditació del seu laboratori
segons la norma UNE-EN ISO 15189:2007 del màxim nombre de magnituds possibles,
en les diferents àrees assistencials del laboratori a mig termini (màxim 4-5 anys). Es va
planificar per etapes i en la primera, al maig del 2012, es van acreditar: l’obtenció de
mostres (sang) i la manipulació i gestió de mostres (sang i orina) de l’Àrea de preanalítica
així com les magnituds automatitzades de l’Àrea de bioquímica (119 magnituds, representatives del 62 % de l’activitat del laboratori).
Objectiu
L’objectiu que es va plantejar per a l’any 2013 va ser fer-ho extensiu a magnituds d’altres Àrees per tal de tenir el 70 % de l’activitat del laboratori acreditada.
Material i mètodes
El Comitè de qualitat de Catlab, amb l’ajuda d’un assessor extern, i l’equip de treball de
cada Àrea, varen tenir reunions mensuals de seguiment per tal de decidir les magnituds
de l’abast, revisar els requisits de la norma i implantar les accions necessàries per al seu
acompliment.
Les Àrees acreditades al 2013, han estat Hematologia i Hemostàsia (88 % aproximadament de la seva activitat), Immunologia (90 %), Citometria (72 %), Citogenètica (60 %),
Biologia molecular (47 %) i, dels laboratoris d’Urgències del HUMT (Hospital Universitari
Mútua de Terrassa) i del CST (Consorci Sanitari de Terrassa), la majoria de magnituds
d’Hematologia, Hemostàsia i Bioquímica (86 %). També s’ha ampliat l’acreditació a la
manipulació i gestió de mostres de líquid amniòtic, vellositat corial, medul·la òssia i líquids
biològics.
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Els principals aspectes treballats han estat:
• validació dels procediments analítics,
• revisió de les especificacions de qualitat,
• comparabilitat de resultats entre els laboratoris d’urgències i el laboratori central, i
• incorporació de nous controls externs de qualitat.
Resultats
L’auditoria interna es va realitzar l’abril del 2013 i l’externa al juliol del 2013. Es van resoldre satisfactòriament les no conformitats i observacions detectades i al desembre del
2013 vàrem aconseguir l’acreditació amb el número de certificat d’ENAC 989/LE1956.
Amb les més de 400 magnituds acreditades fins ara, hem aconseguit tenir un 88 % de
la nostra activitat acreditada, superant l’objectiu del 70 % que ens vàrem fixar per al 2013.
Conclusions
La planificació per etapes, junt amb la implicació de la direcció i l’assessoria externa
continuada, han estat molt efectives, el que ha fet que es superin els objectius preestablerts. Tenint en compte que ja hem aconseguit un 88 % de la nostra activitat acreditada,
esperem que a finals del 2014, una vegada acreditades algunes magnituds més d’urgències i una part important de propietats i magnituds de Microbiologia, aconseguirem ampliar-la a un 90-95 % de la nostra activitat, a més a més de adequar-nos a la nova versió
de la norma (UNE-EN ISO 15189:2013), que afegeix alguns nous requisits.
Creiem que l’acreditació ens aporta fiabilitat i com a laboratori ens posiciona dins dels
estàndards europeus.
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Quantificació del risc de patir episodis
isquèmics per la presència d’al·lels
minoritaris dels gens APOA5, APOC3
i APOE mitjançant un model adaptat
a l’escala de risc REGICOR
B. Candás Estébanez, A. Padró Miquel,
C. Imperiali Rosario, C. Ruiz Iruela, R. Rigo Bonnin,
X. Pintó Sala1, P. Alía Ramos
Laboratori Clínic
Àrea de Bioquímica Especial
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat
1

Unitat Funcional de Risc Cardiovascular
Servei de Medicina Interna
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
A la pràctica clínica és freqüent la presa de decisions terapèutiques basades en l’ús
de taules de puntuació (RISC SCORE) per estimar el risc cardiovascular (RC) que aporten
determinats factors, per exemple biomarcadors relacionats amb el metabolisme lipídic, la
hipertensió o la diabetis. Pel que fa als gens, només la presència d’hipercolesterolèmia
monogènica familiar es té en compte pel RC, i és interessant estudiar si la presència
d’altres variants relacionades amb l’aterosclerosi contribueix al seu desenvolupament.
Objectiu
Estudiar si la presència dels al·lels c.-1131C i c.56C del gen APOA5, c.*40G de l’APOC3
i els al·lels E2 i E4 de l‘APOE, influeix en el risc de patir isquèmia (RI) en una població adulta, independentment d’altres factors de risc emprant un model de regressió logística (RL)
ponderant l’efecte de cadascun dels factors segons les taules de puntuació emprades
actualment (REGICOR).
Material i mètodes
S’inclou una població de 468 individus que es visiten a la Unitat Funcional de Risc Cardiovascular de l’Hospital Universitari de Bellvitge (2000 a 2012). Es consideren: presència/
absència d’isquèmia (6 anys previs), sexe, edat (anys), hipertensió (no/sí), diabetis (no/sí),
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índex de massa corporal (kg/m2), exercici (h/setmana), tabaquisme (no/sí) i alcohol (g/dia).
Els al·lels c.-1131T > C, E2 i E4 s’estudien per PCR-RFLP, i els c.56G > C i c.*40C > G
per PCR a temps real. El risc d’isquèmia s’estudia mitjançant una RL múltiple ajustada
per variables de control no genètiques. La probabilitat d’isquèmia s’estima mitjançant la
funció de probabilitat de la RL. Per estimar la puntuació atribuïble als al·lels, es pondera
el coeficient β dels al·lels de la regressió respecte a la puntuació del risc establert a les
taules REGICOR pels factors no genètics.
Resultats
Els estudis independents de RL demostren que el sexe, l’edat, la hipertensió i els al·
lels c.*40G, c.56C i c.-1131C influeixen de forma significativa en el RC. El risc es major en
els portadors de c.*40G o c.56C que en els no portadors (OR (c.*40G)= 4,94 (2,49 a 9,81);
p = 4,66.10-6) i (OR (c.56C) = 4,44 (2,21 a 8,96); p = 3,04.10-5) (model ajustat per variables
no genètiques); l’aportat per c.-1131C no és significatiu en aquesta població (p = 0,099).
La presència d’ambdós (c.*40G i c.56C) no provoca un efecte sinèrgic en el desenvolupament d’isquèmia.
El resultat de la funció de probabilitat de la RL considerant les variables desfavorables,
es de 0,54; aquests individus tenen un 54 % més de risc d’isquèmia que els que no les
tenen. La puntuació obtinguda corresponent a la presència de l’al·lel es va calcular per
un home, no diabètic, amb HTA (160/100), edat entre 45-54 anys, fumador i amb concentració de colesterol superior a 7,1 mmol/L (10 punts segons l’escala REGICOR (alt risc).
Si introduïm la presència d’aquest al·lel per classificar al mateix individu el resultat puja a
17,8, i seria classificat com a pacient de molt alt risc.
Conclusions
La presència de l’al·lel c.*40G aporta una puntuació a la escala REGICOR que pot
derivar en la classificació d’un individu en una categoria de major risc.
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Presència d’inclusions citoplasmàtiques
d’origen lipídic en neutròfils en un
pacient amb quilotòrax secundari
a mesotelioma peritoneal
M. Carbonell Prat1, C. Morales Indiano2,
S. Malumbres Serrano1, E. Castellà Fernández3,
A. Leis Sestayo1, C. López García1, M. Doladé Botías1
1
Laboratori de Bioquímica
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona
2

Laboratori de Referència de Catalunya
Secció d’Hematologia i Hemostàsia
Barcelona

Servei d’Anatomia Patològica
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona
3

Introducció
Es defineix quilotòrax (QT) com la presència de «quilo» a l’espai pleural procedent del
sistema limfàtic com a conseqüència d’una ruptura, laceració o obstrucció del conducte
toràcic o dels seus afluents. L’etiologia neoplàsica és la més freqüent, seguida dels traumatismes espontanis o quirúrgics. El diagnòstic del QT es realitza mitjançant l’estudi del
líquid pleural per part del laboratori clínic. L’aspecte macroscòpic lletós orienta cap un QT,
encara que en funció de la concentració de substància de triglicèrid en el líquid pleural
(TG) l’aspecte pot variar entre hemorràgic, serohemàtic o serós. Valors de TG superiors
a 1,24 mmol/L i de concentració de substància de colesterol en el líquid pleural (COLT)
inferior a 5,18 mmol/L confirmen el diagnòstic. En l’estudi morfològic del líquid pleural
s’observen predominantment macròfags, essent les cèl·lules responsables de fagocitar
l’excés de TG presents al líquid i donant lloc al que s’anomena com lipòfag. La presència
d’altres entitats cel·lulars i lípids és poc freqüent.
Material i mètodes
La TG i COLT es mesura a l’analitzador Cobas c711 (Roche Diagnostics). Per altra
banda, el mesurament de la concentració de substància de glucosa en el líquid pleural
(GLU), de la concentració catalítica d’α-amilasa en el líquid pleural (AMI) i de la concen–163–

tració de massa de proteïna el líquid pleural (PT) es dur a terme a l’analitzador Dimension
RxL-Max (Siemens).
Cas Clínic
Home de 56 anys diagnosticat de mesotelioma peritoneal epiteloide en estadi IV que
ingressa a l’hospital per anasarca. En la radiografia toràcica s’observa un vessament
pleural bilateral de predomini esquerre, realitzant-se una toracocentesi diagnòstica a través de la qual s’obté una quantitat escassa de líquid pleural d’aspecte lletós. En l’estudi
bioquímic del líquid s’obté: TG = 32,8 mmol/L i COLT = 3,52 mmol/L, una absència de
quilomicrons realitzada per inspecció visual del líquid pleural, GLU = 11,7 mmol/L, PT i
AMI = Alarma «Reacció anormal» de l’analitzador. Davant la sospita d’una possible interferència deguda a l’aspecte lletós del líquid pleural, es realitza una extracció líquid-líquid
amb n-hexà el qual permet separar la fase aquosa (d’aspecte clar) que conté els components a separar (PT i AMI) de la fase orgànica (quilosa de color blanc) que conté els
lípids. Posteriorment, es processa la fase aquosa obtenint-se un valor de PT de 22,7 g/L
i d’AMI de 5,0 mkat/L. En el recompte cel·lular manual del líquid pleural (utilitzant una càmera de Neubauer) s’observen 2 540 hematies/mL i 1 450 leucòcits/mL, amb una fracció
de nombre (utilitzant la tinció de May
����������������������������������������������������
Grünwald Giemsa���������������������������������
) de neutròfils = 53 %, de limfòcits = 15 %, de macròfags = 30 % i de cèl·lules mesotelials = 2 %.
A l’estudi morfològic, a part d’observar macròfags amb inclusions corresponents a
material fagocitat, destaca la presència d’abundants inclusions esfèriques de mida petita i de color blanc distribuïdes homogèniament en el citoplasma dels neutròfils. No es
van observar inclusions en limfòcits. Davant la sospita del seu possible origen lipídic, es
realitza una tinció d’�����������������������������������������������������������������������
Oil Red����������������������������������������������������������������
el qual revela un resultat positiu. En la tinció es poden diferenciar abundants vesícules extracel·lulars de mida variable, de color ataronjat-vermellós
així com abundants inclusions citoplasmàtiques amb les mateixes característiques en els
neutròfils, posant de manifest els valors de TG.
Es realitza un TAC on s’evidencia la presència d’adenopaties mediastíniques derivades
del mesotelioma que, juntament amb l’anàlisi bioquímic i anatomopatològic del líquid, es
conclou com la causa del QT. S’inicia dieta sense greixos rica en TG de cadena intermitja
i octreòtide 50 mg/8 h. El pacient evoluciona negativament i a la setmana és èxitus.
Conclusions
L’aparició de vessament pleural compatible amb QT es un fet poc freqüent i és degut
principalment a processos malignes. Els macròfags són les principals cèl·lules del sistema mononuclear-fagocític que s’encarreguen de fagocitar i digerir diferents elements
patògens, entre ells triglicèrids. Davant d’un procés agut, els neutròfils poden proliferar
ajudant a fagocitar i digerir els triglicèrids del líquid pleural.
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Anomalia de May-Hegglin.
A propòsit d’un cas
A.J. Castillo Alonso, I. Varela Tang,
A. Vega Santamaría, J.T. Navarro Ferrando,
F. Millá Santos
Servei d’Hematologia
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

Resum
Home de 77 anys que és admès al nostre hospital per un trasplantament renal. El
pacient presenta un historial de llarga evolució d’hipertensió arterial, diabetis mellitus
tipus II (DM II) amb tractament amb insulina, cardiopatia isquèmica (portador de 2 stents)
i vasculopatia perifèrica. Malaltia renal crònica que va requerir hemodiàlisi des d’octubre de 2012, deguda a la DM II. En l’examen de laboratori destacava trombocitopènia
(24 000 plaquetes/ml) pel que es va realitzar una valoració citomorfològica del frotis de
sang perifèrica (SP) i un aspirat medul·lar (AMO). Tant en la SP com en el AMO es va
observar macrotrombocitopènia i es va detectar la presència de cossos de Dohle en el
citoplasma dels granulòcits, en els neutròfils i eosinòfils. Aquesta troballa va establir el
diagnòstic de trombocitopènia de Mai-Hegglin. Es va realitzar el trasplantament renal al
novembre 2013 sense complicacions post-operatòries rellevants.
Material i mètodes
• Mostres de SP i AMO.
• Analitzador per al mesurament de magnituds bioquímiques: Dimension RS (Siemens).
• Analitzador per al mesurament de magnituds hematològiques: Beckman Coulter DxH800.
• Analitzador per al mesurament de magnituds hemostasiològiques: ACL TOP 500.
• Tinció Mai-Grünwald/Giemsa al 20 %.
• Examen al microscopi òptic dels frotis de SP i AMO.
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Resultats
Mostra
SP
AMO

S. Granulopoiètica
inclusions citoplasmàtiques
en formes madures
proporció normal
inclusions citoplasmàtiques
en formes madures

S. Megacariocític /
Plaquetes
quantitat disminuïda
mida gran
proporció normal
morfologia normal

S. Eritroblàstica / Hematies
conservada
proporció lleugerament
augmentada
sense dismòrfies

Conclusions
• L’anomalia de May-Hegglin és molt poc freqüent, pertany a un grup de desordres
plaquetaris, autosòmics dominants, en el qual estan incloses les malalties d’Epstein,
Alport-like, Fechtner i Sebastian. Cursen amb trombocitopènia, plaquetes grans i inclusions citoplasmàtiques en els granulòcits. En el cas de Mai-Hegglin, són patognomònics
i són orgànuls d’origen ribosomal allargats amb fibril·les longitudinals en el seu interior.
• Aquest cas demostra la importància de realitzar un bon examen citomorfològic, sense
el qual no s’hagués pogut establir el diagnòstic d’anomalia de May-Hegglin amb tanta
celeritat.
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Comparació de dues tècniques de detecció
d’antigen d’helicobacter pylori en mostres
fecals en un laboratori d’atenció primària
A. Fernández, A. Martínez, T. Casamajó
Laboratori Clínic Barcelonès Nord i Vallès Oriental
CAP Robert
Badalona

Introducció
Helicobacter pylori és un bacil gramnegatiu corb que colonitza la mucosa gàstrica humana, on produeix una gastritis superficial que pot evolucionar a úlcera pèptica, gastritis
atròfica i fins i tot a carcinoma gàstric o limfoma tipus MALT. El seu diagnòstic i tractament
tenen per tant una gran rellevància clínica.
El diagnòstic de la infecció per H. pylori s’obté combinant procediments invasius (biòpsia gàstrica) i no invasius. Segons el Maastricht IV/Florence consensus (2012), l’examen
d’elecció que utilitza un procediment no invasiu és la «prova de l’alè» amb urea marcada
amb 13C. Tanmateix, també es recomanen els procediments basats en el mesurament
del contingut arbitrari de l’antigen d’Helicobacter pylori en la femta, sempre que es facin
servir sistemes de mesura amb procediments que utilitzin anticossos monoclonals (preferentment un procediment basat en ELISA, donat que els procediments basats en la
immunocromatografia tenen una exactitud limitada), essent aquests més accessibles a
nivell dels laboratoris d’Atenció Primària com el nostre.
Objectius
Realitzar un estudi comparatiu entre dos sistemes i procediments de mesura basats
en la immunoanàlisis que permeten el mesurament del contingut arbitrari de l’antigen
d’Helicobacter pylori en la femta, per tal de substituir la «prova de l’alè» que s’utilitzava
fins ara.
Material i mètodes
Es processen, en un mateix dia, 128 mostres de femtes procedents de diferents centres d’Atenció Primària del Barcelonès Nord i Vallès Oriental utilitzant l’equip de reactius H. Pylori Ag MonlabTest® (basat en la immunocromatografia) i l’analitzador Liaison®
(DiaSorin) (basat en un immunoanàlisis quimioluminiscent), seguint les corresponents instruccions dels fabricants. Tots dos procediments utilitzen anticossos monoclonals contra
l’antigen d’H. pylori.
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Els resultats obtinguts utilitzant l’equip de reactius H. Pylori Ag MonlabTest® s’informen
com a positius, indeterminats (positius dèbils) o negatius segons la presència o absència
de banda de reacció (inspecció visual). Els resultats obtinguts per l’analitzador Liaison®
s’informen com a positius si la intensitat de la reacció mesurada en «Unitats Relatives de
Llum» (RLU) és ≥ 1,1, negatius si la RLU és ≤ 0,9 o indeterminats si el valor de la RLU està
compresa entre 0,90 i 1,1. Quan els resultats obtinguts són indeterminats o discordants,
es torna a processar la mostra, realitzant de nou l’extracció de la mateixa amb el diluent.
Per al tractament estadístic de les dades s’utilitza el sistema informàtic Stata.
Resultats
Utilitzant l’equip de reactius H. Pylori Ag MonlabTest® s’obtenen 82 resultats negatius, 7 indeterminats i 38 positius, mentre que fent servir l’analitzador Liaison® s’obtenen
77 resultats negatius, 5 indeterminats i 46 positius. Això representa una concordança
bona: 87,5 % (índex kappa ponderat = 0,71, Interval de confiança del 95 % = 0,59-0,83;
p < 0,001).
Els resultats discordants podrien explicar-se per una possible interferència que la presa d’inhibidors de la bomba de protons té en els resultats de la detecció d’antigen, així
com per la diferència en el límit de detecció dels dos sistemes i procediments de mesura,
que és lleugerament més baix per l’analitzador Liaison®.
Conclusions
D’una banda, es demostra una bona concordança entre ambdós sistemes i procediments.
D’altra banda, cal remarcar els avantatges que suposa el mesurament del contingut
arbitrari de l’antigen d’Helicobacter pylori en la femta mitjançant l’analitzador Liaison®. Tot
i que la preparació de la mostra és manual, la resta del procés és automàtic: identificació
positiva per codi de barres, traçabilitat mostra-resultat, i connexió al SIL, que evita la
transcripció manual dels resultats. A més, la utilització d’aquest analitzador dóna lloc a un
major estalvi econòmic que la «prova de l’alè», i no representa un encariment significatiu
respecte a l’equip de reactius H. Pylori Ag MonlabTest®.
Per tots aquests motius, la utilització de l’analitzador Liaison® per al mesurament de
la magnitud en estudi es considera més adient que el de l’equip de reactius H. Pylori
Ag MonlabTest® per a la substitució de la «prova de l’alè».
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Estudi del gen PCA3 en orina
mitjançant PCR quantitativa per la
detecció del càncer de pròstata
L. Foj, M. Milà, W. Jiménez, X. Filella
Servei de Bioquímica i Genètica Molecular (CDB)
IDIBAPS
Hospital Clínic
Barcelona

Introducció
La concentració de massa de l’antigen específic de la pròstata en el sèrum (PSA) és el
biomarcador més usat en la detecció del càncer de pròstata (CaP), malgrat que la biòpsia
prostàtica només és positiva en el 25 % dels malalts amb PSA superior a 4,0 µg/L. La
disponibilitat d’altres biomarcadors seria útil per decidir en quins malalts amb sospita de
CaP caldria realitzar una biòpsia.
Objectiu
L’objectiu fou avaluar la utilitat de l’estudi del gen de l’antigen 3 del càncer de pròstata
en l’orina (PCA3), mitjançant una tècnica de PCR quantitativa, en la detecció del CaP i
la seva relació amb el grau de Gleason i l’estadi clínic per valorar l’agressivitat del tumor.
Material i mètodes
L’estudi inclou 93 pacients amb CaP i 29 pacients amb biòpsia negativa, amb una
concentració de PSA > 4,0 µg/L. Es recollí orina després de realitzar un massatge prostàtic. Després d’aïllar l’ARN de l’orina i convertir-lo a cADN, es féu una preamplificació
del gen PCA3 i del gen del PSA (utilitzat com a gen control). Es realitzà una PCR a temps
real i una quantificació relativa del gen PCA3 mitjançant la fórmula 1/(ctPCA3/ctPSA), on
ct són el nombre de cicles llindar de la reacció. Els resultats, per tant, s’expressen com a
índex del gen de PCA3 en relació al gen de PSA (índex de PCA3). El PSA i el PSA «lliure»
fou mesurada en un analitzador Cobas e411 (Roche).
Resultats
L’anàlisi de les corbes ROC mostrà una àrea sota la corba (AUC) de 0,804 per l’índex
de PCA3, mentre que les AUC van ser de 0,587 i 0,697 per PSA i % PSA «lliure», respectivament. L’AUC per l’índex de PCA3 va ser significativament superior a la del PSA
(p = 0,0035), però no al % PSA «lliure». No es van trobar diferències estadísticament sig-
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nificatives en l’índex de PCA3 entre els pacients amb un valor de PSA entre 4,0 i 10,0 µg/L
o entre 10,1 i 20,0 µg/L.
La probabilitat de biòpsia positiva augmentava en relació a l’índex de PCA3, amb variacions del 37 % al 96 % per pacients amb índexs de PCA3 inferiors a 0,90 o superiors a
1,04, respectivament. Es va escollir el valor discriminant de 0,90, corresponent a una sensibilitat diagnòstica del 92,5 %, per al qual es va obtenir una especificitat diagnòstica del
41,5 %. El valor predictiu positiu va ser del 83,5 % i el valor predictiu negatiu del 63,2 %.
No es van trobar diferències significatives en l’índex de PCA3 entre els malalts amb un
grau de Gleason < 7 (1,009 ± 0,088) o ≥ 7 (1,008 ± 0,111). Tampoc es van trobar diferències entre els malalts en estadi clínic T1c (1,002 ± 0,085) o T2-3 (1,026 ± 0,125).
Conclusions
Els resultats obtinguts mostren una elevada probabilitat de CaP en pacients amb un
índex de PCA3 elevat, encara que no hem trobat cap relació amb l’agressivitat del tumor.
En conclusió, l’índex de PCA3 pot ajudar a seleccionar amb una major exactitud en quins
pacients cal realitzar una biòpsia de pròstata.
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Estudi de la concentració d‘enolasa
específica neuronal en el sèrum
per la valoració del pronòstic
neurològic en el coma postanòxic
M.J. García Escolano, B. Fernández Cidón,
M.J. Castro Castro, D. Dot Bach
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
Quan es produeix una aturada cardiorespiratòria es poden produir lesions neurològiques que poden donar lloc a un coma. Les guies de pràctica mèdica recomanen sotmetre alguns d’aquests pacients a hipotèrmia per tal disminuir el risc de patir aquestes
lesions. El mesurament de la concentració de massa de l’enolasa específica neuronal en
el sèrum (ENE), juntament amb l’exploració clínica i l’avaluació neurofisiològica, s’utilitzen
per a la valoració del pronòstic neurològic d’aquests pacients.
Segons la bibliografia, els valors discriminants d’aquesta magnitud bioquímica que
determinen un mal pronòstic neurològic són: 27 µg/L per a pacients no sotmesos a hipotèrmia i 79 µg/L per a pacients sotmesos a hipotèrmia.
Objectiu
L’objectiu de l’estudi és conèixer la utilitat d’aquesta magnitud bioquímica com a criteri
pronòstic dels malalts en coma postanòxic.
Material i mètodes
En l’estudi s’inclouen pacients en coma postanòxic als quals se’ls hi ha mesurat l’ENE
a les 72 hores de l’ingrés a la Unitat de Cures Intensives (UCI) del nostre hospital.
El mesurament de l’ENE es realitza per electroquimioluminiscència en l’analitzador
E-170 (Roche Diagnostics).
Es realitza una valoració de l’estat funcional cerebral mitjançant l’escala CPC (Cerebral
Performance Categories����������������������������������������������������������������
) establint 5 categories: CPC1 (bona funció cerebral), CPC2 (incapacitat cerebral moderada), CPC3 (incapacitat cerebral severa), CPC4 (coma o estat
vegetatiu) i CPC5 (mort cerebral). Es consideren de bon pronòstic les categories CPC1 i
CPC2 i de mal pronòstic les categories CPC3, CPC4 i CPC5.
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Es classifiquen els resultats d’ENE segons si superen o no el valor discriminant establert en resultats positius i negatius, respectivament i es comparen aquests resultats
amb la classificació CPC. S’inclouen 27 pacients (17 homes i 10 dones) que provenen de
la UCI (19), Reanimació (3) i Unitat Coronària (5), amb una mitjana d’edat de 61 anys. Dels
27 pacients, 18 han estat sotmesos a hipotèrmia i 14 han sofert una aturada cardiorespiratòria durant l’ingrés hospitalari.
Resultats
Dels 27 pacients, 12 tenen un valor d’ENE per sota del valor discriminant. D’aquests, 2
es classifiquen mitjançant l’escala CPC com de bon pronòstic (CPC 1-2) i 10 com de mal
pronòstic (CPC 3-5). Els 15 restants tenen un valor d’ENE superior al valor discriminant i
tots ells es classifiquen com de mal pronòstic (CPC 3-5).
Conclusions
En aquest estudi, un valor d’ENE superior al valor discriminant, s’associa a un mal
pronòstic neurològic, i un valor inferior o igual al valor discriminant no permet classificar
el pronòstic neurològic dels pacients, per l’elevat nombre de falsos negatius que es detecten.
Cal ampliar l’estudi augmentant el nombre de casos per avaluar la utilitat d’aquesta
magnitud bioquímica com un procediment complementari a l’estudi neurològic del pronòstic després d’una aturada cardiorespiratòria.
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Avaluació de la concordança dels
resultats de les tires reactives en
orina transcorregudes 24 hores
després de la seva obtenció
P. García Humia, N. Busquets Carmona,
P. Martín Sentís, S. Martínez Illamola,
R. Cano Corres, E. Berlanga Escalera
Laboratori Clínic. UDIAT-CD
Corporació Sanitària Parc Taulí
Sabadell

Introducció
Les magnituds bioquímiques que es mesuren fent servir «tires reactives d’orina» permeten un primer cribratge de pacients que presenten una malaltia renal. L’examen de
l’orina amb tires reactives s’ha de realitzar com a màxim dues hores després de la recollida, ja que temps més llargs poden provocar falsos resultats. La bibliografia actual
recomana mantenir les mostres refrigerades i que es poden processar fins a 4 hores
després de la recepció al laboratori.
Objectiu
Estudiar la concordança entre els resultats de les magnituds bioquímiques que es
mesuren fent servir «tires reactives d’orina», transcorregudes 24 hores després de la recepció al laboratori.
Material i mètodes
Van ser processades aleatòriament 219 mostres d’orina d’una micció de pacients per
al mesurament de la densitat de l’orina (DENS), el pH de l’orina (pH), la concentració
arbitrària de proteïna en l’orina (PROT), la concentració arbitrària de glucosa en l’orina
(GLU), la concentració arbitrària d’eritròcits en l’orina (ERI), la concentració arbitrària de
nitrits en l’orina (NIT) i la concentració arbitrària de leucòcits en l’orina (LEU), i 218 per a
la concentració arbitrària d’acetoacetat en l’orina (COSSOS CETÒNICS), la concentració
arbitrària de bilirubina en l’orina (BILI) i la concentració arbitrària d’urobilinogen en l’orina
(URO). Es va emprar el sistema de mesura Clinitek Atlas (Siemens Healthcare®). Cada dia
es van incloure dos materials de control intern de qualitat per a cada magnitud (Clinitek
Atlas de Siemens; un control positiu i un altre negatiu). El primer dia es van processar les
mostres de forma rutinària i es van conservar i emmagatzemar tapades en nevera. Trans–173–

corregudes 24 hores es van treure de la nevera, es van temperar, es van agitar i es van
processar novament. Es va calcular el percentatge de concordança entre els resultats de
les mostres (% C) i l’índex kappa (k).
Resultats
A continuació es mostra el % C i k per a cada magnitud, i la tendència del canvi dels
resultats discordants.
DENS: % C = 91,32 % i k = 0,886. Per als resultats discordants, es va observar un augment de la DENS en el 78,95 % dels casos.
pH: % C = 68,95 i k = 0,603. El pH va augmentar en el 88,24 % dels casos discordants.
PROT: % C = 86,30 i k = 0,780. No va observar-se una tendència de canvi clara.
GLU: % C = 99,54 i k = 0,982. Cal destacar que del total de mostres processades, només el 10 % van presentar resultats positius.
COSSOS CETÒNICS: % C = 97,24 i k = 0,727. Els COSSOS CETÒNICS van disminuir en
el 83,33 % dels casos no concordants, tot i que cal apuntar que, de les 218 mostres, tan
sols 15 van ser positives.
BIL: % C = 98,16 i k = 0,655. La discordança va ser una disminució de la BIL en el 75 %
dels casos, però només van processar-se 8 mostres amb resultat positiu.
ERI: % C = 68,04 i k = 0,480. En un 71,43 % dels casos no concordants, va observar-se
una disminució d’ERI.
NIT: % C = 97,72 i k = 0,827. No s’observa una tendència de canvi definida.
URO: % C = 94,95 i k = 0,710. En els resultats discordants, l’URO va disminuir en el
90,90 % dels casos tot i que, del total de mostres processades, només un 10 % van
presentar resultats positius.
LEU: % C = 76,26 i k = 0,618. Es va observar un augment en el 78,95 % dels casos
discrepants.
Conclusions
Els valors k van mostrar que hi ha una molt bona concordança per la DENS, GLU i NIT,
i una concordança bona pel pH, PROT, COSSOS CETÒNICS, BIL, URO i LEU. Únicament
en la ERI es va observar una concordança moderada degut probablement a la seva lisi
durant l’emmagatzematge. Considerem que seria convenient ampliar l’estudi per a aquelles magnituds en que hi ha pocs resultats positius.
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Interferència provocada per la
concentració de plaquetes en el
mesurament de la concentració
de l’ió potassi en el sèrum
P. García Humia, N. Rodríguez Rabadán,
C. Rodríguez García, N. Busquets Carmona,
B. Candás Estébanez1, E. Berlanga Escalera
Laboratori Clínic. UDIAT-CD
Corporació Sanitària Parc Taulí
Sabadell
1
Laboratori Clínic
Àrea de Bioquímica Especial. Secció d’Hormones i Biomarcadors
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
La retracció del coàgul als tubs de sèrum amb gel separador abans de centrifugar-los
pot alliberar potassi intracel·lular, provocant una interferència en el mesurament de la
concentració de substància de l’ió potassi (cK+) en el sèrum. Aquesta interferència és
important sobretot quan la concentració de nombre de plaquetes en la sang (cPLAQ)
és elevada, ja que alliberen el potassi contingut en les mateixes. Això provoca falsos
augments de la cK+ in vitro i no reflexa la cK+ real del pacient. No obstant, aquesta interferència no succeeix quan s’utilitzen tubs que porten heparina de liti com anticoagulant.
Objectiu
Estudiar la relació entre la cPLAQ i la cK+ emprant mostres de sèrum i calcular una
aproximació de la cPLAQ a partir de la qual la interferència en la cK+ és inferior al 10 %
(criteri CLSI), mitjançant la comparació dels resultats de la cK+ en el plasma i en el sèrum.
Material i mètodes
Es seleccionen mostres de sèrum i de plasma (recollides en tubs d’heparina de liti;
Vacuette®) de 192 pacients amb cPLAQ entre 24 i 1 890·109 cèl·lules/L. Es descarten
aquells pacients amb malalties renals, hipoaldosteronisme, síndrome de lisi tumoral i mostres hemolitzades. La cPLAQ i la cK+ es mesuren amb els analitzadors Sysmex XE-2100
i Cobas 8000 (Roche Diagnostics®). S’estudia la correlació entre la cK+ i la cPLAQ (r2).
Es calculen les diferencies percentuals relatives (DP %) entre els resultats de cK+ amb
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ambdós espècimens i s’estudia a partir de quina cPLAQ la interferència és superior a un
10 %. S’eliminen resultats aberrants mitjançant la prova de Dixon.
Resultats
El coeficient de correlació obtingut posteriorment a l’estudi de regressió lineal va ser
de r2 = 0,68 (p = 0,002), el que va mostrar una associació forta i significativa entre la
cPLAQ i la cK+. La DP % va ser superior a un 10 % quan la cPLAQ va ser superior a
520 cèl·lules/L. A més, un 18 % de les DP % van ser superiors al 10 % quan la cPLAQ estava compresa entre 390 i 520 cèl·lules/L, el que sembla indicar que a més de la cPLAQ
existeixen altres factors que poden provocar un augment de la cK+ in vitro quan s’empren
tubs amb gel separador.
Conclusions
Als pacients amb una elevada cPLAQ s’hauria de repetir la mesura de la cK+ utilitzant
un tub de plasma amb heparina de liti per evitar la sobreestimació de la cK+ in vitro.
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Descripció d’un cas de xoc
sèptic secundari a cel·lulitis
per Vibrio vulnificus
P. Gassiot, C. Mora, N. Bassa, P. Soriano,
C. Sardà, S. Seminario, M. Motjé1
Laboratori Clínic
Hospital de Figueres
Figueres
Laboratori Clínic
Hospital Dr. Josep Trueta
Girona
1

Introducció
Vibrio vulnificus és un bacil gram negatiu que pot produir bàsicament tres quadres
clínics: septicèmia primària, cel·lulitis i infecció gastrointestinal autolimitada.
Objectiu
Es descriu el cas d’un pacient amb cel·lulitis greu, bacterièmia i xoc sèptic per Vibrio
vulnificus.
Cas clínic
Es tracte d’un home de 79 anys, amb antecedents personals d’hipertensió arterial i
dislipèmia en tractament, sense altres malalties cròniques d’interès. El pacient va anar
al Servei d’Urgències del nostre hospital per febre amb calfreds i edema d’extremitat
inferior dreta després d’una picada per insecte. Durant l’exploració física es va observar
limfangitis a la cara interna de la cuixa sense adenopaties inguinals ni poplíties, augment del diàmetre i de la temperatura local de la cuixa. A nivell del terç distal de la cara
interna de la cama i el turmell presentava una lesió quimòtica amb flictenes hemorràgiques. A la seva arribada a urgències el pacient estava a 38,3 ºC i la pressió arterial
era de 110/50 mmHg. A l’analítica hi destacava: una concentració de massa d’hemoglobina en la sang de 119 g/L, una concentració de nombre de plaquetes en la sang de
1 280·109 cèl/L, una concentració de nombre de leucòcits en la sang de 9,14·109 cèl/L
(fracció de nombre de neutròfils segmentats = 80 %, fracció de nombre de neutròfils
en banda = 8 %, fracció de nombre d’eosinòfils = 1 %, fracció de nombre de limfòcits = 6 %, fracció de nombre de monòcits = 5 %), una concentració de substància de
glucosa en el plasma de 6,94 mmol/L, una concentració de substància de creatinina en
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el plasma de 148,5 mmol/L, una concentració de substància d’ió sodi en el plasma de
137 mmol/L, una concentració de substància d’ió potassi en el plasma de 3,8 mmol/L i
una concentració de massa de proteïna C reactiva en el plasma de 15,9 mg/L.
Es va diagnosticar cel·lulitis al pacient, per això, es van extreure hemocultius i es va
iniciar tractament antibiòtic amb amoxicil·lina/àcid clavulànic endovenós.
L’estat del pacient va empitjorar, desenvolupant un quadre de xoc sèptic amb hipotensió. Se l’hi va pautar imipenem i linezolid i es va retirar l’amoxicil·lina/àcid clavulànic. A
causa de la situació clínica del pacient es va traslladar a la UCI de l’hospital de referència
(Hospital Dr. Josep Trueta).
Als hemocultius va créixer un bacil gram negatiu que es va identificar com Vibrio vulnificus mitjançant el sistema Vitek 2 de Biomerieux. La sensibilitat antibiòtica es va realitzar
en el mateix sistema de mesura resultant sensible a ampicil·lina, amoxicil·lina/àcid clavulànic, piperacil·lina/tazobactam, cefuroxima, cefotaxima, imipenem, amikacina, gentamicina, ciprofloxacino i trimetoprim/sulfametoxazol.
Després del desbridament de la lesió el pacient va evolucionar satisfactòriament. Va
ser donat d’alta 20 dies després del seu ingrés amb tractament antibiòtic (cefpodoxima
proxetil) durant 7 dies.
Conclusions
Tot i que la infecció per Vibrio vulnificus és poc freqüent, cal tenir-ho present en el
diagnòstic diferencial de cel·lulitis i bacterièmia, especialment si el pacient ha estat en
contacte amb l’aigua de la mar, donada la seva virulència.
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Comparació de dos mètodes comercials
automatitzats: concentracions d’igf-1
C. Gómez Gómez, E.M. Iglesias Álvarez,
J. Cardona Farriol, J. Barallat Martínez de Osaba,
F. Moreno Flores, M.L. Granada Ybern
Servei de Bioquímica
Hospital Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
El factor de creixement insulinoide de tipus I és un pèptid amb una estructura homòloga a la proinsulina que participa en processos de proliferació cel·lular, diferenciació i
apoptosi. És el principal biomarcador perifèric de l’acció de l’hormona del creixement,
sent important en l’avaluació de l’eix somatotrop i per tant en el diagnòstic i monitorització
del tractament de trastorns del creixement. Els sistemes de mesura més estesos per al
mesurament de la seva concentració en el sèrum estan basats en els immunoanàlisis.
Objectius
Comparar dos dels sistemes de mesura automatitzats més utilitzats (Immulite® 2000
de Siemens i Liaison® de Diasorin) per al mesurament de la concentració de massa del
factor de creixement insulinoide de tipus I en el sèrum (IGF-1), aplicant el protocol establert a la guia EP09-A2-IR del CLSI (Clinical Laboratory Standards Institute). Verificar la
precisió establerta pels fabricants mitjançant el protocol EP15-A2 i el compliment de les
especificacions desitjables i òptimes de qualitat basades en la variació biològica.
Material i mètodes
En la comparació de tots dos analitzadors es van seleccionar 62 mostres, recollides
en tubs Vacutainer® de 3,5 mL sense anticoagulant i amb gel separador. El sèrum obtingut es va emmagatzemar a -20 ºC fins al seu processament. Els valors d’IGF-1 de les
mostres es trobaven dins de l’interval de mesura del Immulite® 2000, sent processades
per duplicat en els dos sistemes de mesura durant 5 dies consecutius. Es va realitzar
una comparació dels valors obtinguts en els dos analitzadors, establint com a variable
independent els resultats del Immulite® 2000, per ser el sistema de rutina. Es va estudiar
la reproductibilitat dels duplicats, l’existència de valors aberrants, la distribució de normalitat dels valors mitjançant la prova paramètrica de Kolmogorov-Smirnov i la correlació
fent servir la prova paramètrica de Pearson. Així mateix, es va realitzar la regressió no
paramètrica de ���������������������������������������������������������������������������
Passing-Bablok�������������������������������������������������������������
. La verificació de la precisió i les especificacions de qua–179–

litat es va realitzar mitjançant el processament per triplicat de dues barreges de sèrums
per ambdós sistemes de mesura durant en 5 dies. El tractament estadístic es va realitzar
mitjançant els programes informàtics SPSS v15.0 i MedCalc.
Resultats
Els valors de les mostres processades van seguir una distribució normal i no va haver-hi
valors aberrants. En l’estudi de la reproductibilitat cap duplicat va superar el límit d’acceptabilitat. El coeficient de correlació de Pearson per a totes les mostres va ser r = 0,992;
r2 = 0,983 (p < 0,01), mentre que per a mostres amb un valor d’IGF-1 > 300 mg/L va
ser r = 0,979; r2 = 0,960 (p < 0,01). Entre tots els resultats obtinguts per ambdós analitzadors, es va observar un biaix constant i proporcional (y = 23,389 + 0,874·x; IC 95 %
Intersecció: 13,471-30,065; IC 95 % Pendent: 0,826-0,930). Per altra banda, per als resultats amb valors d’IGF-1 > 300 mg/L, va existir un biaix constant (y = 8,506 + 1,013·x;
IC 95 % Intersecció: 1,518-12,915, IC 95 % Pendent: 0,955-1,082). La precisió establerta
pels fabricants dels dos analitzadors va ser verificada. Tots dos sistemes compleixen les
especificacions de qualitat desitjables i òptimes, excepte la barreja amb valors alts en el
cas de l’analitzador Immulite® 2000, el qual va superar l’especificació de qualitat òptima.
Conclusions
Els resultats obtinguts per ambdós sistemes de mesura no són intercanviables tot i
presentar una alta correlació entre ells. Tots dos analitzadors presenten una bona reproductibilitat i compleixen les especificacions desitjables de qualitat.
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Evolució de la sensibilitat antibiòtica
dels principals uropatògens en
l’àrea d’influència de l’Hospital
Universitari Joan XXIII de Tarragona
F. Gómez, C. Sarvisé, S. Alí, J. Tapiol, S. Calabuig,
C. Benavent, B. Martínez, A. Vilanova
Laboratori Clínic ICS Camp de Tarragona-Terres de l’Ebre
Tarragona

Introducció
La infecció del tracte urinari és una de les infeccions bacterianes més freqüents. Representen un elevat nombre de visites anuals tant hospitalàries com ambulatòries, una
elevada càrrega de treball per al laboratori i un elevat nombre de prescripcions antibiòtiques, representant tot això una elevada despesa sanitària. La resistència als antimicrobians és un problema de salut pública, la disseminació de microorganismes resistents i la
manca de nous antibiòtics fan necessària la col·laboració dels laboratoris de microbiologia per conèixer les «sensibilitats antibiòtiques» dels microorganismes més freqüents de
cada àrea i d’aquesta manera facilitar l’elecció de tractaments empírics pel clínic.
Objectius
Conèixer la «sensibilitat antibiòtica» dels principals bacteris productors d’infecció
urinària més aïllades en l’Àrea d’atenció primària d’influència de l’Hospital Universitari
Joan XXIII de Tarragona.
Material i mètodes
Estudi retrospectiu i comparatiu de la «sensibilitat antibiòtica» de les soques aïllades
de urocultius significatius microbiològicament del 2013 amb el 2005.
L’urocultiu es va realitzar segons la metodologia convencional i la identificació així com
la «sensibilitat antibiòtica» mitjançant el sistema automatitzat MicroScan, segons estàndards del CLSI o EUCAST. Es va tenir en compte un únic aïllament per pacient.
Es van decidir estudiar únicament els 4 patògens més aïllats que representen gairebé
el 90 % dels microorganismes.
Es va incidir només en els antibiòtics recomanats en la majoria de les guies de tractament, i que correspon amb els més prescrits en atenció primària.
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Resultats
En els taules inferiors es mostra la distribució de la «sensibilitat» a l’antibiòtic, expressada en % de sensibilitat, dels bacils gram negatius i dels cocos gram positius segons el
seu ordre d’incidència:
Amoxiciŀlina

E. coli

Amoxi/clav

Cefuroxima

Cefotaxima

2005

2013

2005

2013

2005

2013

2005

2013

46

31

94

75

86

86

97

90

K. pneumoniae

0

0

96

77

92

89

99

91

P. mirabilis

59

51

97

88

97

95

100

96

Ciprofloxa.
2005

Nitrofurant.

SXT

Fosfomicina

2013

2005

2013

2005

2013

2005

2013

E. coli

80

60

99

96

70

66

99

95

K. pneumoniae

96

84

91

49

91

86

75

67

P. mirabilis

90

70

0

0

61

62

86

72

Conclusions
Hi ha una tendència a la disminució de la «sensibilitat» en tots els antibiòtics estudiats,
especialment amb amoxicil·lina/clavulànic (AMC) i ciprofloxacina, que han disminuït la
seva «sensibilitat» respecte a l’any 2005 al voltant d’un 10-20 %, segons el microorganisme estudiat.
Escherichia coli és la causant de gairebé les 2/3 parts del total d’ITU, presenta un grau
molt important de resistències a ciprofloxacina del 40 %, a trimetoprim/sulfametoxazol
del 34 % i a AMC del 25 %.
En relació a la presència de soques productores de BLEE aquest any hem detectat
un 8 % de soques de E. coli i un 5 % de K. pneumoniae respectivament. L’any 2005 la
presència d’aquest perfil de resistència era testimonial (< 1 %).
D’acord amb la Infectious Diseases Society of America (IDSA) i l’European Society of
Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) i l’estudi de Guay et al., l’AMC i
la ciprofloxacina no s’haurien d’utilitzar com a tractament empíric de les infeccions urinàries no complicades en la dona, ja que el grau de resistència supera el 10 % en tots
dos casos.
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Impacte del polimorfisme genètic
CYP3A4*22 en l’ajust de la dosi de
tacrolimus en trasplantament hepàtic
J.M. González de Aledo Castillo1,
A. Aranguren Ibáñez2, A. Arbiol Roca1,
A. Argudo Ramírez3, P. Alía Ramos1
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge-IDIBELL
Universitat de Barcelona
L’Hospitalet de Llobregat
1

2

Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)
L’Hospitalet de Llobregat
3
Labco
Barcelona

Introducció
El mesurament de la concentració de massa de fàrmacs immunosupressors en la
sang i l’ajust de les seves dosis ha estat descrit com un dels factors principals en l’evolució d’un pacient trasplantat. L’estudi de polimorfismes en gens que codifiquen enzims de
biotransformació de fàrmacs, i particularment els isoenzims del citocrom P450 (CYP450),
poden tenir un paper important en la variabilitat del metabolisme d’aquests fàrmacs. Està
descrit a la literatura que la variant CYP3A4*22 presenta una menor capacitat de metabolització de tacrolimus i per tant, origina una major acumulació d’aquest.
Objectius
L’objectiu d’aquest estudi és avaluar l’impacte del polimorfisme CYP3A4*22 en la concentració de massa de tacrolimus en la sang i en l’ajust de la dosi administrada en pacients amb trasplantament hepàtic, en funció del genotip del pacient receptor i del fetge
del donant.
Material i mètodes
S’ha realitzat un estudi retrospectiu unicèntric, observacional, de cohorts. Es van seleccionar, mitjançant criteris d’inclusió i exclusió, pacients receptors d’un trasplantament
hepàtic primari, en els que el seu tractament immunosupressor d’inici va ser la combinació de tacrolimus, amb o sense esteroides (prednisona). El mesurament de la concentra-

–183–

ció de massa de tacrolimus en la sang (Tac) es va realitzar a l’analitzador IMX® (Abbott)
que utilitza un enzimoimmunoanàlisi com a principi de mesura.
Les mostres de DNA es van extreure a partir de limfòcits de sang perifèrica en el
cas dels receptors (n = 65); i de mostres de vesícula biliar incloses en parafina en el cas
dels donants (n =67), mitjançant l’equip de reactius High Pure PCR Template Preparation
(Roche) i l’extractor automatitzat Maxwell (PROMEGA®).
En totes les mostres, es va estudiar la presència de la variant CYP3A*22 mitjançant una PCR a temps real utilitzant sondes al·lel-específiques comercials (����������
Life Technologies) i es van classificar els individus com CYP3A4*1/*1 (genotip «wild type») o
CYP3A4*1/*22 (15389C > T) (portadors). Es van recollir les dades de concentració, dosi i
la raó concentració/dosi en els dies 3, 7, 14, 30 i 90 post trasplantament. Es van estudiar
aquestes variables per cadascun d’aquests dies i també les dades acumulades de les
mateixes.
Resultats
La freqüència de l’al·lel «wild type» va ser major tant en receptors (87,7 % enfront
12,3 %), com en donants (82,1 % enfront 17,9 %), sense diferències significatives entre
ambdues distribucions. Es va observar que el genotip del donant no tenia influencia en
cap de les variables estudiades. Es va observar també que, a l’estudiar la raó concentració/dosi, en funció del genotip del receptor, els pacients portadors de la variant presenten en tots els dies post trasplantament estudiats, una major raó. A l‘estudiar les dades
acumulades, es van observar diferències que tendeixen a la significació (p = 0,063) entre
portadors i no portadors de la variant, confirmant-se que els portadors de la variant
CYPA4*22 presenten una major acumulació de fàrmac.
Conclusions
En conclusió, en aquest estudi s’ha descrit que els pacients que presenten la variant
CYP3A4*22 arriben a concentracions majors de tacrolimus, i probablement requereixen
una dosi menor de fàrmac.
Estudis amb una major mida mostral, en combinació amb l’estudi d’altres polimorfismes, atorgaran una visió més global, amb potencial per prevenir els efectes adversos de
l’administració d’immunosupressors o el rebuig del trasplantament.
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Estudi de les interferències per
hemòlisi en el mesurament de
diverses magnituds hormonals
C.E. Imperiali Rosario, C. Ruiz Iruela, R. Rigo Bonnin,
B. Candás Estebánez, P. Alía Ramos, A. Padró Miquel
Laboratori Clínic
Àrea de Bioquímica Especial. Secció d’Hormones i Biomarcadors
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
L’hemòlisi és una de les interferències premetrològiques més freqüents en el laboratori
clínic. El trencament de la membrana dels eritròcits ocasiona l’alliberament del contingut
cel·lular al plasma, i en alguns casos, certs components intracel·lulars poden fer disminuir
els valors d’algunes magnituds biològiques.
Objectiu
L’objectiu d’aquest estudi és establir la concentració de massa d’hemoglobina en la
sang (HEM) a partir de la qual es veu afectada, de forma significativa, el mesurament de
la concentració de massa d’osteocalcina en el sèrum (OST), la concentració de substància d’insulina en el sèrum (INS) i la concentració de substància de 25-hidroxivitamina D
(ercalcidiol + calcidiol) en el sèrum (VIT D).
Material i mètodes
L’estudi es realitza seguint el document tècnic per l’estudi d’interferències publicat el
2013 per la Societat Espanyola de Bioquímica Clínica i Patologia Molecular (SEQC).
Es prepara un hemolitzat a partir de sang recollida en tubs d’heparina de liti
(Vacuette®) seguint el protocol esmentat abans. Paral·lelament, es fa una mescla de sèrums de pacients (sèrum base) amb valors de la magnitud en estudi compreses dins
de l’interval de referència. Amb el sèrum base i l’hemolitzat, es preparen vuit dilucions
de l’interferent amb diferents valors d’HEM que es comproven utilitzant l’analitzador
Cobas c711 (Roche). De cada dilució, es mesuren les magnituds en estudi per duplicat.
L’OST i la VIT D es mesuren mitjançant el sistema de mesura Isys (IDS), i la INS per l’ana-
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litzador Modular E170 (Roche Diagnostics). Es calcula la concentració mitjana (C mitjana)
de cada duplicat i a partir d’aquesta, el percentatge d’interferència com:

Existeix interferència quan aquest percentatge supera el requisit metrològic per al
biaix de mesura establert pel nostre laboratori.
Resultats
Tant per l’OST com per la VIT D, el requisit per al biaix és del 10 % i els percentatges
d‘interferència, a partir dels quals es supera aquest requisit, són a la tercera dilució en
ambdós casos (-10,2 % i -11,9 %, respectivament), on el valor d’HEM és de 0,5 g/L. La
INS té com a requisit per al biaix un 17 % i es veu superat a partir de la quarta dilució, que
correspon a un valor d’HEM de 0,9 g/L (-22,1 %).
Conclusions
Tant per al mesurament de l’OST com per la VIT D, l’hemòlisi interfereix a partir d’un
valor d’HEM ≥ 0,5 g/L. En el cas de la INS, no interfereix fins a un valor d’HEM ≥ 0,9 g/L.
Conèixer a partir de quin grau d’hemòlisi no es poden processar les mostres és necessari
per tal de minimitzar els errors metrològics que es poden cometre al laboratori clínic.
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Instauració d’una nova tècnica de
mesurament de calprotectina al
nostre laboratori i comparació
de mètodes d’extracció
J. Laso Bautista1, S. Orient Navarro1,
M.J. Puerta Martínez1, O. Villuendas Vázquez1,
I. Fort Gallifa2, N. Bertrán Ferrús1, J.M. Simó Sisó2
1
Laboratori Clínic
Hospital Sant Joan de Reus
Reus
2

Laboratori de referència de Catalunya Sud
Reus

Introducció
En la malaltia inflamatòria intestinal (MII) la paret intestinal s’altera i els granulòcits
migren al lumen, augmentant la concentració de massa de calprotectina en la femta
(�������������������������������������������������������������������������������������
CALPRO�������������������������������������������������������������������������������
), la qual és directament proporcional al nombre de granulòcits migrats. El mesurament d’aquesta magnitud és un procediment no invasiu que permet detectar inflamació intestinal i evita la colonoscòpia en pacients sense MII, servint també per al
seguiment del tractament.
Objectius
1. Comparar el nou procediment de mesura basat en l’equip de reactius Elia™ Calprotectin de Phadia amb el procediment vigent al nostre laboratori basat en un equip de
reactius d’Alere®. 2. Comparar els dos procediments d’extracció de la mostra. 3. Avaluar
la imprecisió intra- i interserial.
Material i mètodes
Es van processar 27 mostres de femta de pacients amb una edat compresa entre els 8 i
87 anys (mitjana: 48,62) amb l’equip de reactius d’Alere® a l’analitzador Freedom Evolyzer 4
i l’equip de reactius Èlia™ Calprotectin a l’analitzador Phadia Top 250. Les mostres es van
mantenir congelades fins al moment de l’extracció. En el cas de l’equip de reactius de
Phadia es van comparar els resultats obtinguts utilitzant els dos procediment d’extracció
descrits: equip d’extracció de femta de Roche������������������������������������������
�����������������������������������������������
Diagnostics������������������������������
�����������������������������������������
(procediment 1) i equip d’extracció de femta d’Elia de Thermo Scientific (procediment 2). Com a control negatiu es van
utilitzar 9 mostres de voluntaris sans sense malaltia intestinal. Els pacients van ser classi–187–

ficats en 2 grups: amb MII i amb patologia digestiva sense MII. Per a l’estudi de la imprecisió intra- i interserial es van fer servir tres mostres amb valors diferents de CALPRO (un alt,
un mitjà i un baix), obtingudes pel procediment d’extracció 1. En ambdós procediments
de mesura, un valor de CALPRO superior a 50 mg/kg de femta és considera positiva.
Resultats
n

r2

Pendent

Ordenada

27

0,5588

5,7974

110,47

27

0,4242

6,9724

115,27

27

0,917

1,3218

64,424

Mitjanes CALPRO (mg/kg)

Equip Alere ®

Procediment 1

Procediment 2

Pacients amb MII (n = 21)

50,81

445,57

521,76

Pacients amb malaltia digestiva sense MII (n = 6)

41,50

209,17

221,83

Pacients control (n = 9)

No realitzat

< 15

<5

Equip Alere enfront
Procediment 1 d’extracció
Alere ® enfront
Procediment 2 d’extracció
Procediment 1
enfront
Procediment 2
®

Estudi imprecisió interserial
Valor

Baix

Mitjà

Alt

Mitjana

18,0

205,8

835

CV

17,17

8,75

10,40

Estudi imprecisió intrarserial
Valor

Baix

Mitjà

Alt

Mitjana

26,1

166,2

2 238,1

CV

7,10

2,93

6,19

Conclusions
No hi ha bona correlació entre ambdós procediments de mesura. En separar els pacients en grups, per a l’equip de reactius Èlia™ Calprotectin es relaciona millor amb el
diagnòstic del pacient que amb l’equip d’Alere®, obtenint en els pacients control valors
de CALPRO inferiors a 50 mg/kg de femta. D’altra banda la correlació entre ambdós
procediments d’extracció és acceptable.
Els coeficients de variació donen resultats esperats per al procediment basat en
l’equip de reactius Èlia™ Calprotectin.
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Avaluació de l’estat nutricional
de pacients sotmesos a cirurgia
de derivació gàstrica
A. Leis Sestayo, M.A. Martín Alcolea,
M. Carbonell Prat, R.J. Zavala Arauco1,
Y. Alba Macías, M.L. Granada Ybern,
M.C. Pastor Ferrer
Servei de Bioquímica Clínica
1
Servei d’Endocrinologia
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
La cirurgia de derivació gàstrica (CDG) és un procediment de cirurgia bariàtrica que
es realitza per tractar l’obesitat mòrbida. En aquesta cirurgia es redueix la mida de l’estómac per disminuir la capacitat d’ingesta, i s’escurça la longitud de l’intestí per disminuir
la superfície d’absorció.
Objectius
S’avalua l’estat nutricional de pacients que han estat sotmesos a CDG amb una evolució superior a 5 anys mitjançant la utilització de magnituds bioquímiques relacionades
amb vitamines liposolubles (vitamina A, E i D), oligoelements (coure, zinc, seleni) i altres
magnituds indicadores de l’estat nutricional proteic.
S’estudia la relació entre els valors de les magnituds relacionades amb les vitamines
liposolubles amb diferents altres magnituds bioquímiques en pacients sotmesos a CDG.
Material i mètodes
Es realitza un estudi transversal en el qual s’estudien les dades de 158 pacients que
estan en seguiment després de ser intervinguts de CDG fa més de 5 anys.
La concentració de massa de vitamina A en el sèrum (VitA) i la concentració de massa
de vitamina E en el sèrum (VitE) es van mesurar mitjançant un cromatògraf líquid d’alta
eficàcia (HPLC); la concentració de massa de vitamina D en el sèrum (VitD), la concentració de massa de cobalamines en el sèrum (VitB12) i la concentració de massa de folats
en el sèrum (VitB9) mitjançant un analitzador que empra un immunoanàlisis quimioluminiscent com a principi de mesura; la concentració de massa de coure en el sèrum (Cu),
la concentració de massa de zinc en el sèrum (Zn) i la concentració de massa de seleni
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en el sèrum (Se) per un espectròmetre d’absorció atòmica; la concentració de massa
de proteïna en el sèrum (PRO) i la concentració de massa d’albúmina en el sèrum (ALB)
per un sistema de mesura que utilitza la «colorimetria»; i la concentració de massa de
prealbúmina en el sèrum (PREALB) per un analitzador que empra la immunoturbidimetria.
L’anàlisi estadística de les dades es va realitzar mitjançant el programa informàtic
SPSS v15.0.
Resultats
Del total dels pacients, un 81 % són dones i un 19 % homes, amb una edat mitjana de 51,53 ± 9,40 anys. S’observa que un percentatge important d’aquests pacients presenta un dèficit de vitamines liposolubles: un 20,5 % de Vitamina A (valors de
VitA < 0,30 mg/L), 14,8 % de Vitamina E (valors de VitE < 5 mg/L) i un 21,9 % de Vitamina D (valors de VitD < 10 mg/L). També s’observen dèficits d’oligoelements: un 30,7 % de
seleni (valors de Se < 60 ng/L), un 17,6 % de coure (valors de Cu < 800 ng/L) i un 5,0 %
de zinc (valors de Zn < 500 ng/L).
De les magnituds indicadores de l’estat nutricional proteic, la VitA i la VitE es correlacionen significativament amb la PREALB (VitA: r = 0,677, p < 0,001; VitE: r = 0,172,
p = 0,048, respectivament). A més, la VitA també es correlaciona amb l’ALB (r = 0,260,
p = 0,001). Tanmateix però, no es correlacionen amb la PRO.
La VitA es correlaciona amb els magnituds bioquímiques de funció renal: la concentració de substància de creatinina en el sèrum (r = 0,168, p = 0,037), la concentració de
substància d’urea en el sèrum (r = 0,272, p < 0,001) i la concentració de substància d’urat
en el sèrum (r = 0,175, p = 0,040).
Les vitamines liposolubles es correlacionen significativament amb el Se (VitA:
r = 0,330, p < 0,001; VitE: r = 0,292, p < 0,001; VitD: r = 0,281, p < 0,001). La VitA i la VitE
amb el Zn (r = 0,253, p = 0,003; r = 0,186, p = 0,028, respectivament). Amb el Cu, no
s’observen correlacions significatives.
Conclusions
La PREALB és la millor magnitud per valorar l’estat nutricional en aquests pacients.
La VitA es correlaciona directament amb la funció renal. Aquest fet cal tenir-lo en
compte en pacients amb insuficiència renal crònica que necessiten suplementació vitamínica.
Les vitamines liposolubles es correlacionen positivament amb el Se i el Zn.
Els pacients sotmesos a CDG reben suplements nutricionals i són controlats periòdicament per la Unitat de Trastorns Alimentaris, però tot i així una proporció apreciable
té dèficits de vitamines i d’oligoelements, la qual cosa justifica el seu seguiment a llarg
termini.
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Comparació de magnituds bioquímiques
i nutricionals entre pacients
sotmesos a cirurgia de derivació
gàstrica i cirurgia tubular
A. Leis Sestayo, M. Carbonell Prat,
M.L Aldea Carilla, M.A. Martín Alcolea,
J. Fernández Sojo1, N. Jiménez Aguilera,
M.L. Granada Ybern, M.C. Pastor Ferrer
Servei de Bioquímica Clínica
1
Servei d’Hematologia
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
La cirurgia bariàtrica és un procediment quirúrgic que es realitza pel tractament de
l’obesitat mòrbida. Hi ha dos tipus de cirurgia bariàtrica: la cirurgia de derivació gàstrica
(CDG) i la cirurgia tubular (CT). La CDG es un procediment restrictiu i malabsortiu, mentre
que la CT és un procediment purament restrictiu.
Objectius
Es comparen alteracions bioquímiques i nutricionals entre pacients que han estat sotmesos a CDG i a CT.
Material i mètodes
Es realitza un estudi transversal en el qual s’estudien 254 pacients que han estan
sotmesos a CDG (n = 158) i a CT (n = 96). Es compara el sexe i l’edat dels dos grups.
La concentració de massa de proteïna en el sèrum (PRO) i la concentració de massa
d’albúmina en el sèrum (ALB) es van mesurar fent servir un analitzador que utilitza la
«colorimetria» com a principi de mesura, la concentració de massa de prealbúmina en el
sèrum (PREALB) mitjançant un sistema de mesura que empra la immunoturbidimetria,
la concentració de substància de colesterol en el sèrum (COLT) i la concentració de
substància de colesterol d’HDL en el sèrum (HDL) a partir d’un analitzador que utilitza mètodes enzimàtics «colorimètrics»; la concentració de massa de folats en el sèrum
(VitB9) i la concentració de massa de cobalamines (VitB12) mitjançant un sistema basat
en l’immunoanàlisis quimioluminiscent i la concentració de massa de ferritina en el sèrum
(FERRI) per un analitzador que empra la «immunocolorimetria».
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L’anàlisi estadístic de les dades es va realitzar mitjançant el programa informàtic SPSS
v15.0.
Resultats
En el grup de CDG un 81 % són dones i un 19 % homes, amb una edat mitjana de
51,53 ± 9,41; en el grup de CT, un 70,8 % són dones i un 29,2 % homes, amb una edat
mitjana de 51,64 ± 8,45.
S’observa que tant els pacients sotmesos a CDG com a CT presenten valors de
PREALB baixos (CDG: 192,1 ± 38,0 mg/L enfront CT: 204,2 ± 42,2 mg/L, p = 0,032). Per
a PRO i ALB, en canvi, no s’observen diferències estadísticament significatives.
Analitzant el perfil lipídic dels pacients de CDG s’observa que tenen valors baixos
de COLT (CDG: 4,22 ± 0,94 mmol/L enfront CT: 4,88 ± 0,94 mmol/L, p < 0,001) i elevats d’HDL (CDG: 1,60 ± 0,44 mmol/L enfront CT: 1,43 ± 0,36 mmol/L, p < 0,001),
per la qual cosa l’índex aterogènic és menor respecte als de CT (CDG: 2,77 ± 0,71
enfront CT: 3,60 ± 1,06, p < 0,001). També s’observa que els pacients de CDG tenen
valors significativament més baixos de FERRI (CDG: 58,58 ± 52,50 mg/L enfront CT:
104,10 ± 74,12 mg/L, p < 0,001) i de VitB12 (CDG: 369,34 ± 196,58 ng/L enfront CT:
427,31 ± 227,04 ng/L, p = 0,043), mentre que els pacients de CT presenten valors menors de VitB9 (CDG: 9,54 ± 5,16 mg/L enfront CT: 7,05 ± 3,69 mg/L, p < 0,001).
Conclusions
Els pacients sotmesos a CDG presenten valors menors de PREALB i de COLT respecte els de CT, probablement degut al procediment malabsortiu característic d’aquest
procediment quirúrgic. També tenen un índex aterogènic inferior.
En ambdues cirurgies però, els valors de PREALB són baixos, indicant un estat de
desnutrició.
L’obtenció de valors de FERRI en la CDG s’explicaria per la desviació que es realitza de
l’intestí on té lloc l’absorció del ferro; mentre que els valors inferiors de VitB12 es deurien
a la mala digestió enzimàtica que impedeix la seva alliberació i posterior unió al factor
intrínsec, necessari per la seva absorció.
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Estudi comparatiu de medis
cromogènics per l’aïllament de
streptococcus agalactiae
A. Llimós, I. Arán, A. Asensi, J. Viguera
Laboratori de Microbiologia
APA Laboratoris Clínics
Barcelona

Objectiu
L’objectiu d’aquest estudi és comparar la sembra directa en medis cromogènics i
l’«enriquiment» en medi líquid per l’aïllament de Streptococcus agalactiae.
Material i mètodes
D’un total de 110 dones embarassades, s’obté el mateix nombre de mostres vaginorectals a les 35-38 setmanes de gestació que són processades mitjançant «enriquiment»
en Todd-Hewitt selectiu (Thermo Fisher Scientific) i sembra en Columbia Blood Agar i
Granada Agar (Bio-Mérieux), i també per sembra directa en Brilliance GBS Agar (Thermo
Fisher Scientific) i ChromID Strepto B (Bio-Mérieux).
Resultats
Els resultats observats pel procediment de referència dels Centers
�������������������������
for Diseases Control and Prevention (CDC) respecte a la sensibilitat i especificitat diagnòstiques, el valor
predictiu positiu i el valor predictiu negatiu són 85 %, 100 %, 100 % i 96,8 %; per l’enriquiment en medi Todd-Hewitt selectiu i sembra en Granada Agar; 75 %, 100 %, 100 % i
94,7 %, per sembra directa en Brilliance GBS Agar; 90 %, 87,8 %, 62,1 % i 97,5 %; i per
sembra directa en ChromID
����������������������������������������������������������������
Strepto B�����������������������������������������������
Agar, 85 %, 96,7 %, 85 % i 96,7 %, respectivament.
Conclusions
En conclusió, la sembra directa en medis cromogènics selectius per Streptococcus
agalactiae resulta ser una alternativa metodològica a les recomanacions de la CDC i la
utilització de Granada Agar previ enriquiment en medi líquid.
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Hemofagocitosi en pacient
amb mieloma múltiple
N. López Galindo, Y. Díaz Martínez,
C. Juan Lizana, V. Barragán López,
C. Motlló Borrella, T. Navarro Ferrando
Servei d’Hematologia
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
El mieloma múltiple (MM) és una neoplàsia maligna que afecta a les cèl·lules plasmàtiques. La seva incidència és de 30-50 nous casos per milió d’habitants i any, representa
l’1 % de tots els càncers i el 10 % dels càncers de la sang. L’edat mitjana de presentació
és de 65 anys.
Al MM es produeixen cèl·lules plasmàtiques en excés, que envaeixen la medul·la òssia
disminuint el nombre de leucòcits, hematies i plaquetes. Aquesta invasió i la producció
excessiva de proteïna monoclonal [paraproteïna o component monoclonal (CM)] lesiona
els ossos produint dolor ossi i possibles fractures. El CM forma dipòsits i pot detectar-se
en el plasma o en l’orina. Aquesta proteïna interfereix en diverses propietats de la sang,
en el funcionament dels ronyons, i afavoreixen el desenvolupament d’infeccions.
El síndrome hemofagocític és una entitat heterogènia que produeix fagocitosi de cèl·
lules hematopoiètiques, com a resultat de l’associació etiològica amb bacteris, fongs,
paràsits, fàrmacs i patologies malignes. Una de les formes reactives del síndrome hemofagocític es desenvolupa abans o durant el tractament de la leucèmia linfoblàstica aguda,
el mieloma múltiple, els tumors de cèl·lules germinals, el timoma i els carcinomes.
Pacient dona de 55 anys amb antecedents d’hipertensió arterial i diagnosticada a
l’agost de l’any 2012 d’un MM IgG lambda amb infiltració d’un 81 % CP en medul·la òssia.
La funció renal i l’estudi ossi per radiologia eren normals. Va realitzar tractament de primera línia amb bortezomib i dexametasona amb un total de 4 cicles assolin una resposta
parcial. Posteriorment es va procedir a un trasplantament autogènic de progenitors de
sang perifèrica mantenint la resposta parcial. A l’agost de 2013 va presentar progressió
del MM realitzant-se un aspirat de medul·la òssia (AMO) i es va observar una infiltració
massiva per cèl·lules plasmàtiques atípiques amb hemofagocitosi.
Evolució
El dia 6 d’agost de 2013 es va iniciar el tractament de segona línia amb lenalidomina i
dexametasona amb una concentració de massa d’hemoglobina en la sang (HEM) inicial
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de 80 g/L i una concentració de massa de component monoclonal en el sèrum (CM) de
44 g/L. Als 5 dies va consultar per empitjorament de l’estat general i astènia grau 3, i es
va observar a l’hemograma una HEM de 55 g/L que es va associar a la hemofagocitosi
per les CP. Es va mantenir el tractament amb el que va assolir una resposta parcial al
primer cicle (CM de 17 g/L) i es van recuperar el valors d’HEM sense requeriments transfusionals al voltant de 100 g/L.
Conclusions
• Els casos d’hemofagocitosi per CP són infreqüents i s’associen a una major agressivitat
del MM.
• En aquest cas el pacient va respondre favorablement al tractament del MM amb lenalidomida i dexametasona, observant-se un augment d’HEM i una disminució de CM.
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Detecció de l’anèmia falciforme
a la pediatria ambulatòria
M. Macià Montserrat, E. Pérez Hernández,
C. Romero Gutiérrez, M.C. Fontiveros Sánchez,
A. Arbiol Roca1, L. Sancho Capellín, J. Vila Planas
Laboratori Clínic L’Hospitalet
L’Hospitalet de Llobregat
1
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
L’Anèmia falciforme o drepanocitosi pertany al grup d’hemoglobinopaties més freqüents. Ocasionada per la presència d’una hemoglobina S, que en determinades condicions, fa que l’eritròcit adquireixi una forma de falç. És una malaltia genètica, resultat
d’una mutació en el gen que codifica la síntesi de la cadena β-globina. La prevalença
més alta és a l’Àfrica tropical on un 45 % de la població és portadora de la mutació. El
diagnòstic al laboratori es realitza mesurant la seva fracció de substància en la sang mitjançant cromatografia líquida d’alta pressió (HPLC) o electroforesi.
L’hemoglobinopatia S es presenta en dues formes clíniques: la homozigota (HbSS) en
que els pacients presenten anèmia hemolítica i la heterozigota (HbS) generalment asimptomàtica. La fase d’expressivitat aguda en la homozigosi s’inicia a partir dels 4 anys.
L’anèmia falciforme ha augmentat en el nostre medi pel fenomen immigratori dels últims anys la qual cosa ha comportat un important impacte sanitari.
Cas clínic
Nena de 4 anys d’origen nigerià, sense antecedents patològics coneguts, que consulta al pediatra per simptomatologia inespecífica. Es sol·licita un protocol analític d’estudi
bàsic de salut, en el nostre laboratori clínic d’assistència primària.
L’hemograma ens informa d’una anèmia (concentració de massa d’hemoglobina en la
sang de 69 g/L), un volum entític d’eritròcits en la sang (VCM) de 90 fL i amb una concentració de nombre de reticulòcits en la sang de 310·109 cèl·lules/L (mostra processada
per l’analitzador Pentra 120 DX d’Horiba®).
En l’examen morfològic de la sang perifèrica s’observa anisopoiquilocitosi amb drepanòcits, policromàsia, cossos de Howell Jolly i una fracció de nombre d’eritroblastes en
la sang del 4 %.
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Per la presència de drepanòcits es realitza un estudi d’hemoglobinopaties per HPLC
(sistema de mesura HA8180-V de Menarini®) on es detecta un pic anòmal compatible
amb hemoglobina S.
Es generen magnituds bioquímiques complementàries per confirmar el perfil hemolític: concentració catalítica de lactat-deshidrogenasa en el sèrum (LDH) = 9,75 µkat/L
(interval de referència: 0,016-4,80 µkat/L), concentració de substància de bilirubina en el
sèrum = 42 µmol/L (interval de referència: 1-14 µmol/L), concentració de substància de
bilirubina no esterificada («indirecta») en el sèrum = 36 µmol/L, concentració de massa
de ferritina en el sèrum = 129 µg/L (interval de referència = 15-120 µg/L), concentració
de massa d’haptoglobina en el sèrum per sota del límit inferior de l’interval de mesura
(«indetectable») i la «prova de Coombs directe» negativa.
Es deriva la pacient al seu hospital de referència amb l’orientació diagnòstica d’anèmia
falciforme, on es realitza l’estudi d’hemoglobines en la sang mitjançant electroforesi, que
permet determinar el tipus d’hemoglobina predominant i s’observa una banda d’Hb S
d’un 75,4 %, compatible amb drepanocitosi homozigota HbSS.
Conclusions
En el diagnòstic de l’anèmia falciforme és fonamental la realització d’un hemograma i
l’estudi de sang perifèrica.
La disposició d’un sistema ràpid que permeti detectar els pics anòmals d’hemoglobina
es molt útil ja que permet l’orientació diagnòstica d’hemoglobinopaties el mateix dia de
l’extracció de la mostra.
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Efecte dels inhibidors de la secreció
àcida sobre la concentració
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Introducció
L’anèmia perniciosa (AP) és un tipus d’anèmia megaloblàstica causada per una gastritis atròfica, mediada per autoanticossos amb la subsegüent pèrdua funcional de les
cèl·lules parietals de l’estómac, responsables de segregar factor intrínsec (FI). Això es
tradueix en un augment de la concentració de gastrina en el sèrum, una disminució de la
concentració de pepsinogen en el sèrum i un dèficit en l’absorció de cobalamina.
Els fàrmacs que inhibeixen la secreció àcida (ISA), com ara els inhibidors de la bomba
de protons o els antihistamínics H2, s’associen a un augment de la concentració de gastrina i de pepsinogen en el sèrum.
Objectiu
Avaluar si el tractament amb els ISA afecta la concentració de massa de gastrina i de
pepsinogen en el sèrum en pacients amb AP.
Material i mètodes
Estudi retrospectiu de 38 pacients amb AP, definida com la presència d’anticossos
anti-FI o anti-CPG i demostració de gastritis atròfica a la fibrogastroscòpia, o dèficit de
vitamina B12 i algun dels punts anteriors, avaluats en el nostre hospital durant l’últim any,
amb una edat de 62,63 (33-89) anys. D’aquests pacients, 21 estaven sota tractament
amb ISA.
Es va estudiar un grup control sense AP (46), edat de 56,8 (30-89) anys, dels quals
25 prenien ISA.
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El mesurament de la concentració de massa de gastrina en el sèrum (GAS) es va
realitzar amb un procediment de mesura basat en un mètode de enzimoimmunoanàlisi
quimioluminiscent i, la concentració de massa de pepsinogen en el sèrum (PEP) mitjançant un procediment basat en un ELISA. L’anàlisis estadístic es va realitzar mitjançant el
programa informàtic SPSS 15.0. El valor discriminant i la sensibilitat i especificitat diagnòstiques per al PEP es va obtenir a partir de la utilització de corbes ROC.
Resultats
Es van estudiar les diferències en els valors de GAS i PEP entre els pacients amb AP
subdividits en tractats i no tractats, i el grup control.
Els pacients amb AP sense tractament presentaven valors de GAS més elevats que
el grup control [785 (124-3 538) ng/L enfront 29 (16,4-166) ng/L; p < 0,001], i de PEP
significativament més baixos [4,7 (0,1-149) mg/L enfront 80,0 (41,7-89,8) mg/L; p < 0,001]
com es podia esperar.
En estudiar l’efecte del tractament amb ISA, en els pacients amb AP no es van observar diferències significatives en els valors de GAS entre els pacients tractats i no tractats
[811 (62,1-2 624) ng/L enfront 785 (124-3 538) ng/L; p = NS], mentre que els valors de
PEP van ser significativament més elevats en els pacients tractats que en els no tractats
[9,1 (0,9-626) mg/L enfront 4,7 (0,1-149) mg/L; p < 0,036].
En el grup control els valors de GAS entre els tractats i no tractats [216 (99,1-875) ng/L
enfront 29,0 (16,4-166) ng/L; p < 0,001] i els valors de PEP [342 (58,9-1 100) mg/L enfront
80,0 (41,7-89,8) mg/L; p < 0,001], van ser significativament més elevades en el grup que
rebia tractament amb ISA.
Mitjançant corbes ROC, el valor discriminant obtingut de PEP que va permetre un
millor diagnòstic d’AP en els individus sense tractament va ser de 8,3 mg/L (Sensibilitat
95,2 %; Especificitat 100 %). En pacients tractats amb ISA, aquest valor discriminant va
ser de 24,1 mg/L (Sensibilitat 82,3 %; Especificitat 100 %).
Conclusions
Els pacients amb AP en tractament amb ISA presenten valors de PEP més elevats que
els no tractats. Un valor discriminant de PEP de 24,1 mg/L permetria el diagnòstic d’AP
amb una especificitat del 100 % independentment de rebre o no tractament.
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Utilitat de la prova d’estimulació
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Introducció
El diagnòstic de la pubertat precoç central (PPC) és bàsicament clínic però aquest és
difícil de realitzar en les fases inicials. Per tant, la confirmació mitjançant el mesurament
de magnituds per part del laboratori és crucial.
Objectiu
Avaluar la utilitat de la «prova» d’estimulació amb leuprolida com a estudi diagnòstic
de PPC idiopàtica femenina.
Material i mètodes
Avaluació retrospectiva de seixanta-tres nenes amb edat entre 6-8 anys que presentaven un desenvolupament precoç de mames. Es van dividir en dos grups en funció de
l’evolució clínica durant els primers 6 mesos: pubertat progressiva (n = 28) i no progressiva (n = 35). A la primera visita es va realitzar una «prova» d’estimulació amb injecció
subcutània de 0,5 mg de leuprolida aquosa, mesurant la concentració de substància
arbitrària de fol·litropina en el sèrum (FSH), la concentració de substància arbitrària de
lutropina en el sèrum (LH) i la concentracions de massa d’estradiol en el sèrum (E2) basal, a les 3 hores i a les 24 hores després de l’administració. Es van utilitzar les corbes
de característiques de funcionament del receptor (ROC) per seleccionar el millor criteri i
valor discriminant per predir la progressivitat de la pubertat. Es va avaluar la sensibilitat
i especificitat diagnòstiques de la «prova» amb leuprolide com a predictor de l’evolució
de la pubertat.
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Resultats
Els valors basals i estimulats de LH, E2 i el quocient LH/FSH van ser significativament
més elevats a les nenes amb pubertat progressiva respecte a les nenes amb pubertat no
progressiva. L’anàlisi amb corbes ROC va mostrar que els millors valors discriminants per a
detectar nenes amb pubertat progressiva eren LH > 0,1 mint.u./L, FSH basal > 3 mint.u./L,
«pic» de LH > 5,5 mint.u./L, E2 > 12 ng/L, «pic» d’E2 > 79,67 ng/L, basal quocient
LH/FSH > 0,23, i estimulat quocient LH/FSH > 0,24. Les millors magnituds per a classificar la pubertat progressiva van ser el quocient LH/FSH estimulada (Sensibilitat 100 %,
Especificitat 94,3 %, Àrea sota la corba (AUC): 0,992); la LH estimulada (Sensibilitat
92,9 %, Especificitat 97,14 %, AUC: 0,957) i l’E2 a les 24 hores (Sensibilitat 75 %, Especificitat 97,14 %, AUC: 0,883).
Conclusions
Tot i que els valors basals de les magnituds relacionades amb les gonadotropines
podria permetre discriminar si una nena es troba en un estadi puberal i prepuberal, el
quocient LH/FSH, la LH i l’E2 post-estimulació aporten la millor capacitat diagnòstica
de PPC en la fase primerenca. Tot i així, el judici clínic i seguiment segueix sent de gran
importància en l’avaluació de la pubertat precoç.
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Introducció
En la majoria de malalties reumàtiques de caràcter inflamatori s’usen durant llargs períodes de temps glucocorticoides a dosis baixes (entre 2-5 mil·ligrams). A la pràctica clínica, quan un d’aquests pacients pateix una situació d’estrès, com una malaltia intercurrent
o una intervenció programada no queda clar, segons les guies actuals, si s’inhibeix l’eix
suprarenal. Això té especial rellevància en els pacients d’edat avança, que són els més
vulnerables a l’ingrés hospitalari.
Objectiu
L’objectiu d’aquest estudi va ser avaluar el grau d’inhibició de l’eix suprarenal en pacients ancians tractats amb dosis baixes de corticoides.
Material i mètodes
Es van reclutar un total de 19 pacients amb malaltia reumàtica inflamatòria (polimiàlgia
reumàtica i artritis d’inici en l’ancià) en tractament amb metilprednisolona oral, 7 dones i
12 homes, amb una mitjana d’edat de 77 anys (± 6,84). Se’ls va realitzar la «prova» d’estimulació amb 1 mg de corticotropina sintètica abans de l’inici del tractament amb glucocorticoides i als 6 mesos. La dosi mitjana inicial administrada en aquests pacients va ser
de 9,26 mg ± 2,68 mg, la dosi acumulada en 6 mesos va ser de 972,6 mg ± 248,0 mg, i
la dosi mitjana diària de 5,22 ± 1,00 mg.

–203–

Resultats
La «prova» d’estimulació prèvia al tractament va mostrar una resposta adequada (concentració de massa de cortisol en el plasma als 30 minuts ≥ 180 mg/L) en tots
els pacients. Als 6 mesos del tractament es va observar una disminució dels valors de
la concentració de massa de cortisol en el plasma basal de 185,0 mg/L ± 59,0 mg/L
a 119,5 mg/L ± 59,0 mg/L (p = 0,002) i del estimulat de 289,6 mg/L ± 58,0 mg/L a
179,5 ± 5,98 mg/L (p < 0,001). Als 6 mesos de corticoteràpia el 52,6 % dels pacients (10)
van mostrar una resposta insuficient.
En examinar si la dosi de corticoteràpia va intervenir en la resposta de la «prova» d’estimulació, es va observar que la dosi inicial (8,0 mg ± 2,8 mg enfront 10,4 mg ± 2,0 mg;
p = 0,048) i la dosi acumulada mitjana (4,6 mg ± 1,05 mg enfront 5,7 mg ± 0,7 mg;
p = 0,018) va ser significativament major en els pacients amb resposta insuficient. Es va
observar que la dosi acumulada i la dosi acumulada mitjana es correlacionaven significativament de forma inversa amb la resposta del cortisol. L’anàlisi de corbes ROC als 6 mesos del tractament va mostrar que els millors valors discriminants per predir una resposta
insuficient va ser una dosi acumulada de 5,16 mg/dia (70 % sensibilitat i 88,89 % especificitat; AUC = 0,789; p = 0,0065) i que el 100 % dels pacients amb resposta insuficient
van rebre una dosi acumulada mitjana major a 4,5 mg/dia. La dosi de prednisolona en
l’últim mes va ser de 2-4 mg que equival a 10-20 mg d’hidrocortisona.
Conclusions
Un gran percentatge dels pacients ancians en tractament amb dosis baixes de glucocorticoides va mostrar una inhibició de l’eix suprarenal als pocs mesos de l’inici del
tractament. Si aquests pacients presenten una situació d’estrès, s’hauria de plantejar la
seva suplementació amb dosis majors de glucocorticoides.
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Comparació de l’analitzador automàtic
IQ200 vs microscòpia òptica per
a l’anàlisi de sediment urinari
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S. Sánchez Muñoz, M.C. García Serrano,
Y. Alba Macías, E. Fuentes Castilla, C. Gómez Gómez,
M. Carbonell Prat, M. Doladé Botías
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Badalona

Introducció
Les magnituds relacionades amb l’estudi microscòpic del sediment urinari són de les
més sol·licitades al laboratori clínic. Aquest estudi es base en la utilització d’un procediment laboriós que requereix de personal qualificat i que presenta una clara imprecisió.
Per aquests motius en els darrers anys, els laboratoris han anat incorporant diferents
sistemes de mesura automatitzats que permeten dur a terme l’estudi del sediment urinari.
L’analitzador IQ200 Elite (distribuït per Beckman Coulter) és un microscopi automàtic que
reconeix les imatges obtingudes, les analitza, les classifica i permet obtenir els valors de
les diferents magnituds relacionades amb el sediment.
Objectiu
Comparar els resultats obtinguts per a les diferents magnituds biològiques relacionades amb el sediment urinari entre el sistema de mesura automatitzat IQ200 i el procediment basat en la microscòpia òptica (MO).
Material i mètodes
Es van seleccionar 200 orines amb valors patològics de les següents magnituds: el
pH en l’orina, la concentració de nombre d’eritròcits en l’orina (ERI), la concentració de
nombre de leucòcits en l’orina (LEU), la concentració arbitrària de nitrits en l’orina (NIT), la
concentració de nombre de bacteris en l’orina (BAC), la concentració arbitrària de proteïna en l’orina (PROT) i la concentració arbitrària de glucosa en l’orina (GLU), procedents de
pacients hospitalitzats en el nostre centre durant el primer semestre del 2013.
Les mostres es van processar primer per l’analitzador IQ200. A continuació es van
examinar per microscòpia òptica, prèvia centrifugació de la mostra durant 3 minuts a
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1 500 rpm i posterior decantació, seguint la proposta d’estandardització pel sediment
urinari de Castella-La Manxa (ECLM).
Es van comparar els resultats obtinguts per ambdós procediments de mesura per a
LEU, ERI, BAC, la concentració de nombre de cèl·lules epitelials escamoses en l’orina
(CEE), la concentració de nombre de cèl·lules epitelials de transició (CET), la concentració
de nombre de cristalls en l’orina (CRI) i la concentració de nombre de cilindres en l’orina
(CIL).
Els resultats obtinguts es van analitzar amb el programa estadístic SPSS v15.0.
Resultats
El grau de concordança entre els resultats obtinguts per a cada propietat biològica
estudiada es va quantificar amb l’índex Kappa de Cohen (k). Els resultats van ser els
següents: ERI: k = 0,65 amb un nivell de significació p < 0,001; LEU: k = 0,67 (p < 0,001);
CRI: k = 0,64 (p < 0,001); CEE: k = 0,57 (p < 0,001); CET: k = 0,49 (p < 0,001); CIL:
k = 0,50 (p < 0,001); BAC: k = 0,20 (p = 0,062).
Conclusions
Existeix una concordança estadísticament significativa entre els resultats obtinguts
per l’analitzador IQ200 i el procediment basat en la microscòpia òptica per a ERI, LEU,
CEE, CET, CRI i CIL, mentre que no existeix per a BAC.
La implementació en el laboratori del sistema de mesura automatitzat ens ha permès
reduir un 90 % el percentatge de mostres a revisar mitjançant els procediment tradicional
basat en la microscòpia òptica; així com millorar de forma significativa el temps de resposta en el lliurament de resultats d’aquestes magnituds biològiques.
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Introducció
La pseudotrombocitopènia (PTCP) és un fenomen in vitro d’agregació plaquetar (AP)
en el que el recompte plaquetar que proporcionen els analitzadors, els valors de la concentració de nombre de plaquetes en la sang (PLT) està falsament disminuït. La PTCP no
té repercussió clínica i és deguda a la presència d’autoanticossos dependents de l’anticoagulant present al tub d’extracció. L’àcid etilendiaminotetracètic (EDTA) és el principal
implicat, encara que l’agregació també pot ser depenent del citrat, l’oxalat o l’heparina
entre altres. La majoria d’autoanticossos són temperatura-depenent i de tipus IgG, encara que els de tipus IgM, IgA i combinacions entre ells també s’han reportat. La interacció
dels autoanticossos amb la glicoproteïna IIb/IIIa present a la superfície de les plaquetes
seria el mecanisme desencadenant de l’aparició de l’AP. La PTCP es pot donar en la
població general o ser secundaria a infeccions, tractaments o diferents malalties. El laboratori clínic juga un paper molt important en la identificació correcta de la PTCP amb
l’objectiu d’evitar errors de diagnòstics, tractaments no indicats o exàmens complementaris innecessaris.
Cas clínic
Dona de 54 anys diagnosticada de carcinoma lobulillar de mama en estadi IV i en
tractament amb bevacizumab. En un examen de laboratori de control s’observa una PLT
de 74·103 cèl·lules/mL (previ 174·103 cèl·lules/mL) (Sysmex XT-4100, Roche Diagnostics)
per la qual cosa es realitza un estudi morfològic en sang observant-se AP. Als 15 dies
presenta una PLT de 54·103 cèl·lules/mL amb presència d’AP, recomanant-se el proces–207–

sament d’una nova mostra recollida en un tub de citrat de sodi. A la setmana s’obté PLT
de 26·103 cèl·lules/mL en EDTA i 24·103 cèl·lules/mL en citrat. Davant la sospita de plaquetopènia secundaria al tractament o progressió de la malaltia es realitza un «frotis de
sang» en citrat abans de prendre una decisió, observant-se també AP. Es decideix realitzar estudi complet de la PLT en diferents temps postextracció (T0:0h, T1:1, T2:3h i T3:6h)
amb diferents anticoagulants comercials EDTAK3, EDTAK3 a 37 ºC, citrat de sodi, heparina liti, fluorur de sodi, i dos procediments descrits a la bibliografia, AMK (suplementació
5 mg amikacina/mL de sang) i CaCl2 (10 mL d’una barreja de CaCl2 /heparina sòdica en
500 mL de sang). Els valors de PLT (·103 cèl·lules/mL) obtinguts varen ser: EDTA-37 ºC
(T0 = 41·10 3 cèl·lules/mL), EDTA (T0 = 31·10 3 cèl·lules/mL; T1 = 39·10 3 cèl·lules/mL;
T2 = 21·10 3 cèl·lules/mL; T3 = 17·10 3 cèl·lules/mL), citrat (T0 = 33·10 3 cèl·lules/mL;
T1 = 31·10 3 cèl·lules/mL; T2 = 30·10 3 cèl·lules/mL; T3 = 28·10 3 cèl·lules/mL), heparina (T0 = 86·10 3 cèl·lules/mL; T1= 83·10 3 cèl·lules/mL; T2 = 80·10 3 cèl·lules/mL;
T3 = 78·10 3 cèl·lules/mL), fluorur (T0 = 33·10 3 cèl·lules/mL; T1 = 14·10 3 cèl·lules/mL;
T2 =17·10 3 cèl·lules/mL; T3 = 17·10 3 cèl·lules/mL), AMK (T0 = 19·10 3 cèl·lules/
mL; T1 = 15·10 3 cèl·lules/mL; T2 = 12·10 3 cèl·lules/mL; T3 = 14·10 3 cèl·lules/mL),
CACl 2 (T0 = 79·10 3 cèl·lules/mL; T1 = 72·10 3 cèl·lules/mL; T2 = 74·10 3 cèl·lules/mL;
T3 = 47·10 3 cèl·lules/mL). La PLT manual en el «frotis de sang» s’obtenen 80·103 cèl·lules/mL.
L’estudi d’anticossos antiplaquetars revela la presència d’anticossos de classe IgM fixats
tant a les plaquetes com «lliures». Els resultats són compatibles amb plaquetopènia autoimmune tipus IgM.
Conclusions
En el present cas es descriu com la PTCP depèn de la utilització de diferents anticoagulants. La presència d’anticossos antiplaquetars tipus IgM probablement sigui secundària al tractament amb bevacizumab. Els únics anticoagulants òptims per als mesurament de la PLT van ser la heparina liti i el CaCl2 fins a les 3 hores, correlacionant tots dos
amb la PLT realitzat manualment. La identificació de la PTCP es un repte pel laboratori
clínic ja que no únicament pot ésser EDTA depenent. S’ha de tenir present la possibilitat
que altres anticoagulants també puguin desencadenar una PTCP en pacients asimptomàtics, essent la realització d’un «frotis en sang» un estudi imprescindible per identificar
amb facilitat un elevat número d’alteracions que tenen gran utilitat diagnòstica.
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Diagnòstic prenatal d’aneuploïdies:
avaluació de 6 anys (2008-2013) a l’àrea
metropolitana sud de barcelona
M.R. Navarro Badal, R. Güell Miró,
G. Padrós Soler, J. Ros Pau, B. Allende Monclús,
E. Dopico Ponte, E. Pérez Hernández
Laboratori Clínic L’Hospitalet-Atenció Primària
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
El laboratori realitza el diagnòstic prenatal d’aneuploïdies a les gestants de l’Àrea Metropolitana Sud de Barcelona. Les malalties per a les quals és especialment útil el cribratge són les trisomies 21, 18 i 13.
Objectiu
L’objectiu del treball és presentar els resultats de 6 anys, l’acompliment dels objectius
marcats referents a taxes de detecció i estudis invasius generats, i estudiar les incidències en el circuit que provoquen cribratges sense resultat final.
Material i mètodes
Estudi retrospectiu dels cribratges realitzats entre gener 2008 i juny 2013. El mesurament de diferents biomarcadors bioquímics i el càlcul de l’Índex de risc per a les trisomies 21 i 18 s’han efectuat en un DelfiaXpress® (PerkinElmer) i el programari Lifecycle®
(����������������������������������������������������������������������������������������
PerkinElmer�����������������������������������������������������������������������������
), respectivament. S’han generat estudis invasius (biòpsia corial o amniocentesi) als I. Risc S. Down o S. Edwards > 1/250 i posteriorment s’han recollit els resultats
dels cariotips i dels naixements patològics.
L’estudi de les incidències del circuit s’ha realitzat mitjançant un estudi de «Mineria de
Dades» amb el programari Weka® amb les dades del magatzem de dades del laboratori
Omnium-Roche®.
Resultats
En total s’han efectuat 38 215 cribratges. La prevalença calculada per a la trisomia 21
ha estat de 1/558, la de la trisomia 18 de 1/3 821 i la de la trisomia 13 de 1/7 643.
El cribratge de primer trimestre s’ha efectuat a 34 185 gestants (89,44 % del total de
cribratges), s’han generat 1 083 estudis invasius i s’han detectat les següents malalties:
56 trisomies 21, 10 trisomies 18, 5 trisomies 13, 1 trisomia 22, 1 trisomia 9 i 8 monoso-
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mies (Turner 45X0). La taxa de detecció ha estat del 87,50 %. La taxa de falsos positius
global ha estat del 3,2 %. Els valors predictius positiu i negatiu han estat de 5,29 % i
99,98 %, respectivament. Les medianes dels valors dels biomarcadors bioquímics en les
trisomies 21 han estat: el múltiple de la mediana de β-coriogonadotropina «lliure» en el
sèrum (β-hCG «lliure») = 1,60 MoM; el múltiple de la mediana de la proteïna A associada
a l’embaràs en el sèrum (PAPP-A) = 0,36 MoM i el múltiple de la mediana de l’estudi de la
«traslucència nucal» (TN) = 1,67 MoM.
El cribratge de segon trimestre s’ha realitzat a 4 037 gestants (10,56 % del total de
cribratges), disminuint progressivament des d’un 19,12 % l’any 2008 (introducció del primer trimestre) fins a un 6,63 % l’any 2013. S’han detectat 3 casos de trisomia 21 i un 0 %
falsos negatius. La taxa de falsos positius global va ser del 10,6 %.
En l’estudi de les variables demogràfiques de la gestant, el calendari de sol·licitud
dels biomarcadors i el centres sol·licitants, l’estudi de «Mineria de Dades» ha detectat
una associació remarcable entre la data/mes de les sol·licituds i el nombre d’ecografies
no realitzades o no valorables, i també entre l’ètnia de la gestant i la falta d’ecografia, el
retard en realitzar-se, i les sol·licituds posteriors a la setmana 18.
Conclusions
Els resultats dels cribratges compleixen els objectiu de taxes de detecció (> 75 %) i
estudis invasius generats (< 5 %) indicades pel Departament de Salut.
El cribratge de primer trimestre ha substituït en gran mesura, però no completament,
les sol·licituds de segon trimestre.
Els cribratges no finalitzats estan lligats a problemes en la programació dels estudis,
i a la implicació de la pròpia gestant en el procés de dos passos (anàlisi i ecografia no
simultània). Els procediments de «Mineria de dades» resulten útils per a l’estudi de l’origen
de les incidències.

–210–

Avaluació d’un nou protocol diagnòstic
de parasitosis intestinals a l’Hospital
Universitari Sant Joan de Reus
S. Orient Navarro, I. Pujol Bajador,
E. Giménez Fernández, O. Villuendas Vázquez,
M.J. Puerta Martínez, F. Gómez Bertomeu,
J.C. De La Fuente Redondo, I. Fort Gallifa,
J. Laso Bautista, C. González del Pilar,
F. Ballester Bastardie
Hospital Universitari Sant Joan de Reus
Reus

Introducció
Per al diagnòstic de les parasitosis intestinals per microscòpia òptica es recomana
clàssicament la recollida de 3 mostres de femta en dies no consecutius.
Objectiu
El nostre objectiu és avaluar si l’estudi de les parasitosis en base a 2 mostres podria
proporcionar un rendiment equiparable a l’estudi convencional amb 3 mostres, amb el
conseqüent estalvi de temps i pressupost.
Material i mètodes
Es realitza un estudi retrospectiu des de maig de 2011 fins a desembre de 2012 de les
mostres processades per a l’estudi de parasitosis intestinals en el nostre centre.
El diagnòstic es va realitzar per examen directe de la femta fixades en el medi MIF al
microscopi òptic. En cas de sospita de coccidis o per a la identificació de Entamoeba
histolytica les mostres es van enviar a un centre extern.
Resultats
Es van obtenir 2 696 mostres de 997 pacients. Els paràsits identificats van ser els
representats a la taula següent:
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Paràsits identificats

Total

%

Blastocystis hominis

116

52,97

Dientamoeba fragilis

33

15,07

Giardia lambdia

25

11,42

Endolimax nana

17

7,72

Entamoeba coli

8

3,65

Enterovius vermicularis

6

2,74

Hymenolepis nana

4

1,83

Taenia sp

3

1,37

Entamoeba hystolitica/dispar

2

0,91

Ascaris lumbricoides

2

0,91

Yodamoeba

1

0,47

Strongiloides stercoralis

1

0,47

Entamoeba hartamanii

1

0,47

TOTAL

219

100

Es van descartar els casos en què només s’havien remès 1 o 2 mostres per pacient. Els pacients als quals es van sol·licitar tres mostres van ser 821, el que representa
2 463 mostres. Només el 2,9 % d’aquests pacients van tenir una mostra positiva de les
tres. En el 3,4 % dels pacients les mostres positives van ser dos de 3, en el 14,1 % les
tres van ser positives i en el 79,6 % van ser totes negatives. El 2,0 % dels pacients tenia
una parasitació mixta. A la taula següent hi ha la distribució d’espècies parasitàries corresponent als pacients amb una única mostra positiva de les 3 estudiades.
Paràsits identificats només
amb 1 de 3 mostres

Total

%

Blastocystis hominis

11

45,8

Dientamoeba fragilis

6

25,0

Enterovius vermicularis

4

16,7

Giardia lambdia

2

8,3

Endolimax nana

1

4,2

TOTAL

24

100

Conclusions
Atès el baix percentatge de pacients (2,9 %) als quals no s’hagués diagnosticat la
parasitosi amb dues mostres (1 sola mostra positiva de les 3 estudiades) i que en la
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majoria d’aquests (46,0 %) es van observar blastocystis (patogen ocasional només en
pacients immunodeprimits), es conclou que eventualment es podria modificar el protocol
de recollida de mostres, de manera que els pacients sense sospita de parasitosi se’ls
s’obtindrien 2 mostres. En aquells casos en què hi hagués factors predisposants o en
pacients amb diarrea perllongada sense altres enteropatògens estaria indicat sol·licitar
tres mostres.
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Prediabetis en persones de 85 anys
de la comunitat. Estudi OCTABAIX
G. Padrós Soler1, A. Aguilar Aguilar1,
E. López Juan1, M.A. Vernetta Porta1, L. Tarín Masriera2,
Grup d’estudi OCTABAIX3,4
1

Laboratori Clínic Territorial Metropolitana Sud – Unitat d’Atenció Primària
L’Hospitalet de Llobregat
2
ABS El Pla
Sant Feliu de Llobregat
3, 4

Unitat Suport a la Recerca Àmbit Costa Ponent
Servei de Medicina Interna
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Objectiu
Descriure la prevalença de prediabetis (preDM) i els factors associats a aquest estat de
risc de desenvolupar diabetis (DM) d’una mostra d’individus de 85 anys de la comunitat.
Material i mètodes
Estudi descriptiu transversal multicèntric en el marc d’un assaig clínic de caigudes i
malnutrició, d’una mostra de pacients nascuts el 1924, no institucionalitzats i assignats a
7 equips d’Atenció Primària del Baix Llobregat.
S’estudien variables sociodemogràfiques, l’estat funcional, cognitiu i nutricional, els
factors de risc cardiovascular, les comorbiditats, les prescripcions cròniques i diverses
magnituds bioquímiques com la concentració de substància de glucosa en el sèrum
(GLU), la concentració de substància de creatinina en el sèrum (CREA), magnituds relacionades amb un perfil lipídic, la concentració de substància de folats en el sèrum (FOL) i la
concentració de substància de cobalamines en el sèrum (Vit B12) [Roche Diagnostics], la
fracció de substància d’hemoglobina glicosilada en la sang (HbA1c) Menarini)], la concentració de nombre de leucòcits en la sang (LEU) i la concentració de massa d’hemoglobina
en la sang (HEM) [Horiba ABX]. Es considera que un pacient presenta DM si consta diagnòstic o tractament en història clínica, una GLU basal > 7 mmol/L o una HbA1c > 6,5 %.
Es considera preDM si la GLU basal està compresa entre 5,6 i 6,9 mmol/L o una HbA1c
de 5.7-6.5 %. Les variables registrades en Access varen ser explorades amb el programa
informàtic SPSS v18.
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Resultats
Dels 321 individus de la mostra inicial 197 (61,4 %) són dones. S’inclouen 56 (17,4 %)
com a preDM i 86 (26,8 %) com a DM. Les malalties cròniques foren: infart agut de miocardi 20 (6,2 %), accident vascular cerebral 49 (15,3 %), malaltia arterial perifèrica 16 (5,0 %),
insuficiència renal crònica 23 (7,2 %), insuficiència cardíaca 42 (13,1 %), demència 30
(9,4 %), hipertensió arterial 245 (76,3 %) i dislipèmia 163 (50,8 %). La mediana de l’índex
de Barthel (IB) fou 95 [85; 100], índex de Lawton 6 [4; 8], polifarmàcia 6 [4; 8]. Respecte
a la prescripció crònica 113 (35,2 %) en tractament hipolipemiant, 122 (38,0 %) IECA,
63 (19,6 %) ARA II i 142 (44,2) diürètics. Magnituds biològiques: LEU = 6,6·109 cèl·lules/L
[5,4·109; 7,8·109], HEM = 13,3 g/L [12,2; 14,3], CREA = 83 µmol/L [70; 104], concentració
de substància de colesterol en el sèrum (COL) = 5,04 mmol/L [4,38; 5,54], concentració
de substància de colesterol d’HDL en el sèrum (HDL) = 1,38 mmol/L [1,18; 1,69], concentració de substància de colesterol de LDL en el sèrum (LDL) = 2,93 mmol/L [2,40; 3,50],
FOL = 20,0 nmol/L [15,4; 27,4] i Vit B12 = 276 pmol/L [220; 373]. L’anàlisi bivariada mostrà que els individus preDM presenten menys proporció de diagnòstics d’hipertensió arterial, un nombre més baix de prescripcions cròniques i menys proporció de tractament
amb IECA que els individus amb DM. Els valors de COL i LDL estan més elevats en els
pacients amb preDM.
Conclusions
S’observa un elevada prevalença de preDM en la mostra estudiada. Els valors més
baixos en les magnituds relacionades amb el perfil lipídic, assolits en la mostra amb DM,
suggereix que cal valorar estratègies per aconseguir aquests valors també en l’estat
preDM.
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Comparació de la determinació
de cadenes lleugeres lliures en
sèrum en pacients amb gammapatia
monoclonal utilitzant anticossos
policlonals (Binding Site® ) versus
monoclonals (Siemens Diagnostics® )
M. Parra, M. Elena, C. Fernández de Larrea,
M.J. Díaz, J.L. Bedini
Servei de Bioquímica i Genètica Molecular
Centre de Diagnòstic Biomèdic
Hospital Clínic
Barcelona

Introducció
El mesurament de la concentració de massa de les «cadenes lleugeres lliures» en
el sèrum (CLL) permet la monitorització de la amiloïdosi primària i gammapaties monoclonals (GM), quan existeix dificultat en el diagnòstic d’aquestes malalties mitjançant
procediments de mesura basats en la combinació d’electroforesi, immunofixació (IFE) i la
nefelometria. Aquesta magnitud biològica també es recomana en el cribratge, evolució i
pronòstic de GM i en l’estratificació en remissió completa estricta.
Objectius
Estudiar la correlació entre els valors de CLL obtinguts per nefelometria utilitzant
l’equip de reactius Freelite (Binding Site®), actualment d’elecció en el laboratori, i l’equip
de reactius N Latex FLC (Siemens Diagnostics®). Estudiar el significat clínic dels resultats
obtinguts i valorar la concordança dels valors respecte al procediment basat en la IFE i
l’estat clínic del pacient.
Material i mètodes
Es va estudiar la correlació entre els valors de CLL (К, λ, quocient К/λ «lliure») obtinguts mitjançant un procediment nefelomètric que utilitza l’equip Freelite (Binding Site®)
i l’equip N Latex FLC (Siemens Diagnostics®), mitjançant la prova no paramètrica de
Passing-Bablok. Es van estudiar 42 mostres d’un total de 34 pacients amb GM. Es van
comparar els valors del quocient К/λ «lliures» obtinguts per ambdós procediments amb
els valors del procediment basats en la IFE. A més, es va valorar els valors de CLL К, λ i el
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quocient respecte a l’estat clínic del pacient en remissió completa (RC), resposta parcial
(RP) o diagnòstic/progressió.
Resultats
L’estudi de correlació entre els valors de CLL per a les 42 mostres va evidenciar l’existència d’un biaix constant i proporcional (IC 95 %):
• CLL λ: y = 1,29 (1,08-1,73)·x + 3,73 (1,66-5,79)
• CLL К: y = 0,61 (0,54-0,82)·x + 6,51 (3,11-8,97)
• Quocient К/λ «lliure»: y = 0,13 (0,12-0,27)·x + 0,55 (0,33-0,64)

Dels 34 pacients estudiats, 13 tenien valors obtinguts per IFE positius, dels quals
el procediment basat en l’equip Freelite va donar resultats patològics del quocient К/λ
«lliures» en 6 pacients, mentre que el procediment basat en l’equip N Latex FLC en va
donar en 5. D’altra banda, va haver-hi 7 pacients amb un valor d’IFE negatiu, dels quals
3 pacients van presentar resultats fisiològics del quocient К/λ «lliures» en l’equip Freelite,
mentre que per a l’equip N latex FLC el nombre de resultats fisiològics va ser de 6. Tres
d’aquests resultats dels quocients són fisiològics quan s’empra l’equip N làtex FLC mentre que no ho són per l’equip Freelite.
Tots dos procediments coincideixen ens els resultats patològics del quocient К/λ «lliure» o bé fisiològics en tots els pacients, excepte en 7, dels quals 6 presenten un quocient
alterat per l’equip Freelite. Hi ha només un pacient que té el quocient alterat en el procediment basat en l’equip N Latex FLC, i no amb l’equip Freelite, el qual va presentar una
recaiguda recent des d’una RC.
S’observa com en situació de RC els valors de les CLL К, λ i el quocient К/λ «lliure»
estan dins l’interval de referència, en RP poden estar dins o fora i de cara al diagnòstic/
progressió estan totalment fora d’aquest.
Conclusions
No existeix una correlació entre els valors de les CLL obtinguts per ambdós procediments, segurament a causa de la diferent naturalesa dels reactius. En general, el quocient К/λ «lliure» verifica l’estat clínic del pacient. S’observa com el procediment basat en
l’equip de reactius Freelite és més específic per a la malaltia residual i com el procediment
de l’equip N Latex FLC és capaç de detectar una recaiguda recent des d’una RC. No obstant això, és necessari l’estudi d’un grup més ampli de pacients amb GM per corroborar
aquestes conclusions.
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Detecció de N. gonorrhoeae i
C. trachomatis mitjançant RT-PCR
a la província de Girona
D. Pérez del Campo, X. Queralt Moles,
M. Motjé Casas, M. Ruiz Fernández, I. Puig-Pey Comas,
M. Ramírez Malagón
Laboratori Clínic ICS Girona
Hospital Doctor Josep Trueta
Girona

Introducció
Les malalties de transmissió sexual (MTS) són un important problema de salut pública
que afecta no només a grups específics amb conductes de risc sinó també a sectors
molt amplis de la població, especialment joves. Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae es troben entre els microorganismes causants de MTS més prevalents en la
població. En els darrers anys, l’aplicació de procediments de biologia molecular basats
en RT-PCR ha permès augmentar la sensibilitat diagnòstica.
Objectius
Estudi retrospectiu de la identificació de N. gonorrhoeae i C. trachomatis en la població de la província de Girona durant l’any 2013.
Material i mètodes
Revisió dels resultats de 870 estudis d’identificació de C. trachomatis i 820 per
N. gonorrhoeae. Les mostres es van recollir amb escovillons de material sintètic –nylon
o rayon– sense medi de transport o en tubs estèrils. Les mostres processades van ser:
frotis endocervicals (561), frotis uretrals (214), frotis vaginals (22), frotis bucals (1), frotis
conjuntivals (4), frotis rectals (2), orines (65), semen (1), úlcera (1) i abscés (1). L’origen de
les mateixes va ser: l’Hospital Dr. Josep Trueta (140), l’Hospital Santa Caterina (69), altres
hospitals comarcals (19), els centres ASSIR (341) i els centres d’atenció primària (303).
Només s’ha tingut en consideració la primera mostra de cada pacient. Per a la RT-PCR
s’ha emprat l’equip de reactius Anyplex™ CT/NG Real-time Detection en el termociclador
SmartCycler® (Cepheid).
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Resultats
Taula 1. Resultats de la identificació global i per sexe per a cadascuna de les MTS.

C.trachomatis

N.gonorrhoeae

45/228
(19,7 %)
74/642
(11,5 %)
119/870
(13,7 %)

19/200
(9,5 %)
7/620
(1,1 %)
26/820
(3,2 %)

Nombre d’identificacions en homes
Nombre d’identificacions en dones
Global

La raó home/dona ha estat de 0,6 per a C. trachomatis i 2,7 en el cas de N. gonorrhoeae.
Taula 2. Resultats de la identificació per edat per a cadascuna de les MTS.

Interval d’edat
(anys)

Identificació de C. trachomatis

Identificació de N. gonorrhoeae

< 15

2/4

0/2

15-24

51/280 (18,2 %)

8/272 (2,9 %)

25-34

45/305 (14,8 %)

10/287 (3,5 %)

35-44

16/180 (8,9 %)

4/169 (2,4 %)

45-54

4/77

3/65

55-64

1/15

1/15

> 65

0/9

0/10

Conclusions
• C. trachomatis ha estat l’agent etiològic identificat amb més freqüència.
• El nombre de mostres estudiades ha estat més alt en el cas de les dones, a causa de
l’intens cribratge realitzat com a conseqüència de controls ginecològics, de salut sexual
i de salut reproductiva.
• El major percentatge detectat de MTS ha estat en homes.
• L’interval d’edat entre 15 i 34 anys és aquell amb una major casuística i també en el què
hi ha hagut una major demanda.
• L’ús dels procediments basats en RT-PCR permet treballar amb mostres de fàcil obtenció,
com és el cas de l’orina.
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Estudi de la concentració
d’espermatozoides en els seminogrames
realitzats en el període 2008-2013
en l’Àrea Metropolitana Sud
E. Pérez Henández1, A. Arbiol Roca2,
M. Macià Montserrat1, C. Alcalá Hernica1,
A. Niubó Portis1, J. Vila Planas1
1

Laboratori Clínic L’Hospitalet
L’Hospitalet de Llobregat

2
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
Els valors de la concentració de nombre d’espermatozoides en el semen (SEM) en la
població masculina quan es realitza un «seminograma» de fertilitat ha disminuït progressivament en els últims anys. Segons els criteris del Manual de la OMS 2010 el seu valor
discriminant és de 15·106 espermatozoides/mL (OMS 1999 era de 20·106 espermatozoides/mL).
Objectius
Estudiar l’evolució dels valors de la concentració de nombre d’espermatozoides en
el semen en la població de l’Àrea Metropolitana Sud en els darrers 6 anys (2008-2013).
Calcular com ha afectat el canvi del valor discriminant establert per l’OMS 2010 en la
nostra població.
Material i mètodes
Es van processar 6 847 mostres de semen provinents d’Atenció primària i per estudi
de fertilitat, durant els anys 2008-2013. El recompte espermàtic es va realitzar mitjançant
el sistema automatitzat Sperm Class Analyser (SCA) de Microptic®. S’ha realitzat un estudi estadístic ANOVA mitjançant el programa informàtic SPSS.
Per a l’estudi s’han realitzat 6 grups depenent de la SEM (en ·106 espermatozoides/mL:
_
< 5, 5-15, 15-20, 20-50, 50-100 i > 100. Per cada grup es calculen les mitjanes ( x), el
nombre de pacients per grup (n) i el percentatge del nombre de pacients d’aquell grup
respecte el total (nrel).
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També s’ha calculat el percentatge de nombre de pacients respecte el total (nrel) amb
un valor de SEM < 15·106 espermatozoides/mL i < 20·106 espermatozoides/mL. S’ha calculat una mitjana des del 2010 al 2013 de (nrel).
Resultats
_
_
La mitjana dels valors de SEM per grup ( x), i anual ( xanual), així com la n i la nrel per cada
grup són:
2008
SEM
(-10 6 /mL)

x–

n

<5

2,7

105

5-15

9,9

93

2009

2010

x–

n

n rel

11,8

2,1

129

10,4

9,5

72

n rel

x–

n

n rel

13,2

2,0

144

12,8

7,3

10,4

121

10,7

15-20

17,6

35

3,9

17,5

44

4,5

17,3

53

4,7

20-50

33,6

166

18,7

34,1

218

22,2

34,1

290

25,7

50-100

72,0

215

24,2

73,1

228

23,3

70,7

280

24,8

31,0

178,2

289

29,5

170,2

241

21,3

83 707

980

67 885

1 129

> 100

189,3

276

Anual

89 462

890

SEM
(-10 6 /mL)

x–

n

<5

2,2

2011

2012

n rel

x–

n

138

11,9

2,2

2013

n rel

x–

n

n rel

190

15,3

2,0

191

13,3

5-15

10,3

107

9,2

10,0

207

16,6

10,2

193

13,4

15-20

17,2

56

4,8

17,3

82

6,6

17,7

97

6,7

20-50

34,5

300

25,8

32,9

390

31,3

33,4

451

31,3

50-100

72,0

338

29,0

70,5

256

20,6

70,3

308

21,4

19,3

159,1

120

9,6

145,3

159

11,0

45 061

1 245

47 472

1 439

> 100

159,3

225

Anual

66 312

1 164

La comparació de mitjanes anuals dóna diferències estadísticament significatives
(p < 0,001).
El percentatge de pacients (nrel) amb valors de SEM < 15·106 espermatozoides/mL i
< 20·106 espermatozoides/mL a partir de l’any 2010 és:
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2010

2011

2012

2013

SEM
(-10 6 /mL)

n rel

n rel

n rel

n rel

Mitjana 2010-2013
n rel

< 15

23,5

21,0

31,9

26,7

25,8

< 20

28,2

25,9

38,5

33,4

31,5

Conclusions
Els valors mitjans de SEM en els últims 6 anys ha disminuït significativament en els
seminogrames de fertilitat de la població de l’Àrea Metropolitana Sud.
S’observa, fonamentalment des de l’any 2012, un augment del percentatge de pacients amb un valor de SEM ≤ 20·106 espermatozoides/mL.
A l’aplicar el nou valor discriminant de l’OMS 2010 el 5,7 % de pacients, que abans
eren oligozoospèrmics, ara són classificades com normozoospèrmics.
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Experiència en l’automatització
dels urocultius
D. Pérez del Campo, E. Clapés Sánchez,
F.X. Queralt Moles, M. Martínez Zurita de la Madrid,
M. Motjé Casas, R.N. Aleixandre Cerarols
Laboratori Clínic ICS Girona
Hospital de Girona Dr. Josep Trueta
Girona

Introducció
La infecció urinària (IU) és una de les infeccions bacterianes més prevalents del món.
En la majoria dels laboratoris, el procediment de referència per a mesurar la concentració
arbitrària de bacteris en l’orina (BAC) es basa en la realització d’un cultiu de l’orina sobre
una placa. Ara bé, està documentat que davant d’una sospita d’IU, fins a un 80 % de les
mostres d’orina enviades per a cultivar presenten un valor de BAC «negatiu». Els resultats
obtinguts a partir dels cultius s’obtenen després de 18-24 hores d’incubació i poden
endarrerir-se fins a 24-48 hores si és necessari identificar i realitzar l’antibiograma dels
microorganismes aïllats. Això fa que en laboratoris amb un alt nombre de mostres per a
urocultiu suposi una alta càrrega de treball.
Objectius
En aquest treball presentem l’experiència de l’ús d’un sistema automàtic per a l’estudi
microbiològic d’orines (Alfred60 de ALIFAX de RAL).
Material i mètodes
Durant l’última setmana de novembre del 2013 es van processar un total de 716 orines
d’origen extrahospitalari seguint el següent procediment:
Analitzador Alfred: La mostra és identificada i inoculada (500 mL) pel sistema en un
vial d’urocultiu. Els vials són incubats a 37 ºC en agitació constant durant 180 minuts.
Es realitza una mesura en un material de blanc (per descartar la presència de leucòcits, eritròcits, cèl·lules, cristalls, bacteris no viables, entre altres) i es fan mesures cada
5 minuts de la dispersió de la llum obtenint una gràfica a temps real de la cinètica bacteriana que s’expressa en UFC/mL, donant com a resultat positiu per a BAC un valor ³ a
30 000 UFC/mL.
Microbiologia manual: Les mostres processades per l’analitzador Alfred amb un valor
de BAC positiu, es sembren amb una nansa calibrada de 10 mL en un placa cromogènica (Chromoagar orientation de Becton Dickinson) i la identificació dels microorganismes
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aïllats i l’estudi de sensibilitat, passades 24 hores d’incubació, es realitzen segons procediments estàndards.
Resultats
En 5 dies laborables s’han processat un total de 716 orines de les quals 148 (20 %) van
donar un resultat de BAC positiu i 572 (80 %) un resultat negatiu.
Taula 1. Desglossament dels resultats obtinguts en les mostres d’orines sembrades.

BAC
(Cultiu)

Nombre absolut

Percentatge

Inferior o igual a 1 000

37

25,0

10 000 flora mixta

38

25,7

Superior o igual a 100 000

73

49,3

Total

148

100

Conclusions
• L’automatització ens ha permès estalviar la sembra del 80 % de les mostres, disminuint
la càrrega de treball del laboratori.
• Aquest cribratge disminueix el temps de resposta del laboratori, permetent informar els
resultats de BAC negatius el mateix dia de la seva recepció.
• En estudis posteriors es podria tenir en compte la gràfica de creixement bacterià com
un criteri més d’interpretació de resultats.
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Avaluació del programa de cribratge
prenatal d’aneuploïdies de l’any 2012
a la província de Girona
I. Puig-Pey Comas, M. Ruiz Fernández,
D. Pérez Del Campo, T.R. Díaz Hernández1,
L. Tejero Gich, A. Suñer Mercè, M.J. Ferri Iglesias,
M. Ramírez Malagón
Laboratori Clínic ICS Girona
Hospital de Girona Dr. Josep Trueta
Girona
1

Estudiant de Biotecnologia
Universitat de Girona
Girona

Introducció
El Programa de diagnòstic prenatal d’anomalies congènites a Catalunya es va crear
l’any 1998 amb l’objectiu d’identificar el risc augmentat d’anomalies congènites fetals
com la trisomia 21 (T21), la trisomia 18 (T18) i els defectes del tub neural a totes les gestants. A l’inici es va establir el cribratge bioquímic del segon trimestre (Instrucció 01/98) i,
l’any 2008 es va implantar el cribratge combinat bioquímic-ecogràfic del primer trimestre
(Instrucció 07/2008). El cribratge ha d’assegurar una sensibilitat diagnòstica mínima del
75 % amb un màxim de falsos positius del 5 %.
Objectius
Avaluació retrospectiva del Programa de cribratge d’aneuploïdies a la província de
Girona l’any 2012: a) valoració de l’efectivitat del cribratge de primer i segon trimestre;
b) anàlisi del seguiment perinatal dels cribratges de primer trimestre del múltiple de la
mediana (MoM) de la proteïna plasmàtica A associada a l’embaràs (PAPP-A) ≤ 0,25.
Material i mètodes
Es va mesurar la concentració de substància arbitrària de la β-coriogonadotropina
«lliure» en el sèrum i la concentració de massa de la proteïna plasmàtica A associada a
l’embaràs en el sèrum mitjançant l’analitzador Delphia XPress que empra la immunofluorescència com a principi de mesura i, el risc (MoM) es va calcular amb el programari
Lifecycle 3.2 (Perkin-Elmer).
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El treball de camp va incloure: el càlcul del nombre de cribratges fets, la procedència,
la consulta dels cariotips dels cribratges «positius», els resultats perinatals i el càlcul dels
indicadors de qualitat (sensibilitat i especificitat).
Es varen fer 3 255 cribratges del primer trimestre procedents del PASSIR Gironès-Pla
de l’Estany (979), Hospital de Santa Caterina (926), Hospital de Figueres (830), Hospital
d’Olot (334) i Hospital de Campdevànol (147).
Es varen realitzar 448 cribratges del segon trimestre procedents de l’Hospital de Santa
Caterina (157), PASSIR Gironès-Pla de l’Estany (126), Hospital de Figueres (117), Hospital
d’Olot (41) i Hospital de Campdevànol (7). L’indicador de sensibilitat no es valorà per manca de detecció de cariotips patològics. No es va tenir constància de cap cas no detectat.
Resultats
La taula 1 mostra els percentatges de detecció i casos no detectats i la taxa de cribratges «positius» (TCP) del primer trimestre.
Taula 1: Estimació de l’efectivitat del cribratge combinat del primer trimestre

Indicador/Anomalia cromosòmica

T21

T18

Detecció (%)

8/9 (88,9 %)

1/1 (100 %)

Casos no detectats (%)

1/9 (11,1 %)

0

TCP (%) valor discriminant: 1/250

47/3 255 (1,4 %)

9/3 255 (0,3 %)

La taula 1 mostra els percentatges de detecció i casos no detectats i la taxa de cribratges «positius» (TCP) del segon trimestre.
Taula 2: Estimació de l’efectivitat del cribratge combinat del segon trimestre

Indicador/Anomalia cromosòmica

T21

T18

Detecció (%)

0/0

0/0

Casos no detectats (%)

0/0

0/0

TCP (%) valor discriminant: 1/250

45/448 (10 %)

6/448 (1,3 %)

Conclusions
• Els indicadors de qualitat calculats del cribratge del primer trimestre són totalment satisfactoris atenent a les especificacions de la Instrucció 07/2008 del CatSalut.
• El cribratge del primer trimestre mostra una especificitat molt superior a la del segon
trimestre.
• La «prova invasiva» en els cribratges del primer trimestre amb risc baix i MoM PAPP-A ≤ 0,25
no va mostrar una detecció addicional d’aneuploïdies.
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Comparació dels resultats de
calprotectina fecal mitjançant
dos sistemes d’extracció
I. Puig-Pey Comas,
M. Ruiz Fernández, D. Pérez Del Campo,
E. Clapés Sánchez, M. Alsius Suñer, M.J. Ferri Iglesias,
R.N. Aleixandre Cerarols
Laboratori Clínic ICS Girona
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta
Girona

Introducció
La concentració de massa de calprotectina en la femta (CALPRO) és un nou biomarcador d’inflamació intestinal que pot utilitzar-se prèvia a la realització d’una endoscòpica
i que pot permetre diferenciar entre la malaltia inflamatòria intestinal (MII) i la síndrome
de l’intestí irritable (SII). Fins a l’actualitat, les magnituds relacionades amb els reactants
de fase aguda s’han utilitzat com a biomarcadors en aquestes malalties. El procediment
emprat per mesurar de CALPRO requereix d’una extracció fecal prèvia. El procés d’extracció de la mostra és un punt clau per a l’obtenció de resultats fiables.
Objectius
Comparar els valors de CALPRO obtinguts utilitzant dos procediments diferents d’extracció en femta i relacionar-los amb la consistència de la mostra.
Comparar els valors de dos magnituds relacionades amb reactants de fase aguda (la
concentració de massa de la proteïna C reactiva en el sèrum (PCR) i la concentració de
nombre de leucòcits en la sang LEU)) amb els de la CALPRO.
Material i mètodes
Estudi comparatiu emprant 19 mostres de femta de pacients del nostre hospital, el
89 % de les quals provinents del Servei de Digestiu.
Les mostres van ser congelades inicialment i es van descongelar de forma simultània
per realitzar l’extracció. S’empraren dos procediments d’extracció diferents: a) pesant
100 mg de femta i b) la immersió d’un «��������������������������������������������������
stick���������������������������������������������
» sobre la mostra. Els extractes foren congelats a -20 ºC fins el moment del seu processament. El procediment de mesura consistia
en la utilització de l’equip de reactius EliA (Calprotectin ThermoScientifc) en l’analitzador
Phadia 250 Immunocap. Les 19 mostres es classificaren segons consistència: 14 d’as-
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pecte «normal» (pastoses), 2 sòlides i 3 líquides. Es processaren el total de les mostres
(grup A) i el subgrup de mostres amb consistència no líquida (grup B). La comparació
de resultats es va realitzar mitjançant anàlisi de regressió lineal amb el software MethVal
i es va considerar un coeficient de correlació (r) adequat si aquest presentava un valor
≥ 0,975. Els resultats de les magnituds relacionades amb els reactants de fase aguda es
van considerar positius si PCR > 5,0 mg/L i LEU > 15 000 cèl·lules/mL.
Resultats
Grup A (n = 19): a = 0,913 [0,777-1,049], b = 26,6 [-81,6-134,7], r = 0,960.
Grup B (n = 16): a = 0,989 [0,908-1,069], b = 26,5 [-36,7-89.6], r = 0,990. (a = pendent,
b = ordenada a l’origen, n = número de mostres).
No es van observar resultats de LEU positius en cap mostra i la PCR va ser positiva
en 1 d’elles, malgrat 10 mostres presentaren valors de CALPRO > 150 mg/kg (valor discriminant).
Conclusions
• Els resultats de CALPRO en el grup A no són intercanviables. Per contra els resultats
del grup B indiquen transferibilitat entre ambdós procediment d’extracció. Les mostres
amb consistència líquida podrien ser limitant en el procediment d’extracció mitjançant
la immersió d’un «stick».
• No s’observa correlació entre els valors patològics de CALPRO de les mostres i els valors
de les magnituds relacionades amb els reactants de fase aguda.
• Els resultats obtinguts s’haurien de confirmar amb un major nombre de mostres.
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Comparació de tècniques per mitjà
dos analitzadors automatitzats
E. Ramos Félez,
C. López García, V. Barragán López, E. Pérez Nieves,
J. Cardona Farriol, I. Pérez Enseñat, C. Juan Lizana,
I. Vilajuana López, Y. Alba Macías, A. Leis Sestayo,
M.L. Granada Ibern, M.C. Pastor Ferrer
Servei de Bioquímica Clínica
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
L’anèmia megaloblàstica és un tipus d’anèmia arregenerativa, macrocítica, causada
per la síntesi defectuosa de l’ADN que compromet les tres línies cel·lulars de la medul·la
òssia (glòbuls vermells, glòbuls blancs i plaquetes). La causa més freqüent és per la deficiència de vitamina B12 o àcid fòlic.
Objectiu
Comparar els resultats de la concentració de massa de cobalamines en el sèrum
(Vit B12), la concentració de massa de folats en el sèrum (Vit B9) i la concentració de
massa de folats intraeritrocitaris en la sang (eri-Vit B9) obtinguts mitjançant dos analitzadors diferents (Coulter ACCES® de Beckman i Modular E170® de Roche).
Material i mètodes
Es seleccionen, aleatòriament, 30 mostres de sèrum per realitzar els mesuraments de
Vit B12 i Vit B9; i 30 mostres de sang per al mesurament de eri-Vit B9. Les mostres de
sèrum es van recollir en tubs sense anticoagulant i amb gel separador i les de sang en
tubs que contenien EDTA com anticoagulant.
Les mostres es varen processar pels dos analitzadors en estudi durant un període de
3 dies. En l’anàlisi estadística s’han comparat les mitjanes (P25-P75) mitjançant la prova
de Wilcoxon per a dades aparellades. S’ha estudiat la intercanviabilitat entre els resultats
obtinguts mitjançant la regressió no paramètrica de ����������������������������������
Passing-Bablok��������������������
establint com a variable independent els resultats obtinguts per l’analitzador Coulter ACCES®, i la prova de
correlació de Spearman.
Per a cada sistema de mesura, s’han valorat els resultats normals (N) i patològics (P)
obtinguts en funció dels valors de referència establerts pels respectius fabricants dels
analitzadors. La distribució de proporcions s’ha valorat mitjançant la prova de McNemar.
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El tractament estadístic es va dur a terme mitjançant els programes estadístics
SPSS v15.0 i MedCalc.
Resultats
Els resultats obtinguts per l’analitzador de Roche van ser significativament més elevats
que amb l’analitzador de Beckman tant per a la Vit B12: 508,2 ng/L (410-732,5 ng/L)
enfront 387,5 ng/L (314-583 ng/L); p < 0,0001; com per a la Vit B9: 7,10 mg/L
(5,62-10,05 mg/L) enfront 6,09 mg/L (4,14-9,53 mg/L), p = 0,0028; i la eri-Vit B9:
708 mg/L (585,7-937,7 mg/L) enfront 433 mg/L (364,5-705 mg/L), p < 0,0001. En comparar els resultats obtinguts de Vit B12 pels dos analitzadors es va observar un biaix
constant i proporcional (y = 71,94 + 1,08·x; IC 95 % ordenada a l’origen: 42,39 – 94,67;
IC 95 % pendent: 1,02 – 1,15); un biaix constant en el cas de la Vit B9 (y = 1,43 + 0,92·x;
IC 95 % ordenada a l’origen: 0,95 – 2,14; IC 95 % pendent: 0,82 – 1,01); i un biaix constant per al eri-Vit B9 (y = 250 + 1,03·x; IC 95 % ordenada a l’origen: 159,02 – 306,12;
IC 95 % pendent: 0,87 – 1,22). Les correlació de les tres magnituds han resultat ser estadísticament significatives. Els coeficients de Spearman van ser r = 0,990 per a la Vit B12,
r = 0,989 per a la Vit B9 i r = 0,882 per al eri-Vit B9.
En comparar la proporció de resultats fisiològics i patològics, no es van trobar diferències significatives en cap de les magnituds estudiades: Vit B12: per l’analitzador de Roche:
N: 70 %, P: 30 %, per l’analitzador de Beckman N: 86,7 %, P: 13,3 %), p = 0,125; Vit B9:
per l’analitzador de Roche: N: 80 %, P: 20 % per l’analitzador de Beckman N: 80 %,
P: 20 %, p = 1,000; i eri-Vit B9: per l’analitzador de Roche: N: 86,7 %, P: 13,3 %, per
l’analitzador de Beckman: N: 93,3 %, P: 6,7 %, p = 0,500.
Conclusions
Els resultats obtinguts per l’analitzador de Roche van ser significativament més elevats
per a les 3 magnituds. Entre els resultats obtinguts pels dos analitzadors existeix un biaix
constant per a la Vit B9 i l’eri-Vit B9 i un biaix constant i proporcional per a la Vit B12. Tot
i això, la proporció de resultats fisiològics i patològics utilitzant no va ser estadísticament
significatiu pel que no es modificaria la capacitat diagnòstica de les magnituds.
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Mesurament de la concentració de
docetaxel i docetaxel no unit a proteïna
en el plasma mitjançant cromatografia
líquida d’alta i ràpida eficàcia acoblada
a l’espectrometria de masses en tàndem
R. Rigo Bonnin, C.E. Imperiali Rosario, C. Ruiz Iruela,
J.M. González De Aledo Castillo, A. Arbiol Roca,
A. Padró Miquel, B. Candás Estébanez, P. Alía Ramos
Àrea de Bioquímica i Biologia molecular
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
El tractament quimioteràpic del càncer amb docetaxel (Taxotere®) és àmpliament utilitzat en oncologia. Diversos factors influeixen en l’eficàcia i la toxicitat d’aquest fàrmac, i
la variabilitat farmacocinètica entre pacients complica la dosi òptima d’administració. Un
dels factors que contribueixen a aquesta variació és la seva unió a proteïnes ja que la
fracció de fàrmac que s’uneix a aquestes és, aproximadament, del 95 %.
Objectiu
L’objectiu d’aquest treball és validar un sistema de mesura basat en la cromatografia
líquida d’alta i ràpida eficàcia acoblada a l’espectrometria de masses en tàndem per al
mesurament de la concentració de docetaxel (DCX) i docetaxel no unit a proteïna (DCX-L)
en el plasma.
Material i mètodes
S’utilitza un sistema cromatogràfic UPLC-ACQUITY® (Waters Cromatografía) amb una
columna de fase inversa Acquity® UPLC® BEH C18 2,1x100 mm; 1,7 µm (Waters). La fase
mòbil està composta per dues solucions 2 mM d’àcid acètic/0,2 mM d’acetat d’amoni,
una en aigua i una altra en metanol, emprant una elució en gradient. Com a sistema de
detecció s’utilitza un espectròmetre de masses de triple quadrupol TQD® (��������������
Waters��������
) treballant en les modalitats d’ionització positiva mitjançant electrosprai (ESI+) i de monitorització múltiple de reacció (MRM). Les transicions m/z per al DCX i el paclitaxel (estàndard
intern) són 808,4 > 527,0 i 854,3 > 700,0, respectivament.
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Per a la separació del DCX de les proteïnes plasmàtiques s’utilitza una ultrafiltració emprant les unitats Centrifree® (������������������������������������������������������������
Merck Millipore Group���������������������������������������
). La preparació de les mostres consisteix en una extracció líquid-líquid amb metil tert-butil èter, seguida d’una evaporació fins a
la sequedat amb nitrogen i una posterior redissolució del residu amb una solució d’aigua/
metanol/àcid acètic (50/50/0,1 v/v/v).
L’estudi de validació està basat en les recomanacions de l’Agencia Europea del Medicament (EMA). S’ha avaluat la imprecisió intraserial (CVintra) i interdiària (CVinter), el biaix
relatiu intraserial (dintra) i interdiari (dinter), el límit de detecció (LD), el límit de quantificació
(LQ), la linealitat, la selectivitat, la contaminació per arrossegament, la recuperació i l’efecte matriu.
Resultats
Els temps de retenció del DCX i paclitaxel són 1,64 i 1,80 minuts, respectivament i el
temps d’anàlisi entre mostres, 3,5 minuts.
El valors d’imprecisió i biaix relatiu obtinguts són:
Mitjana
intraserial
(mg/L)
18,9
Pla–Docetaxel;
195,5
c. massa
609,8
1,99
Pla–Docetaxel (no unit
19,6
a proteïna); c.massa
62,9
Magnitud

CVintra
(%)

dintra
(%)

6,9
5,7
4,1
-7,2
5,9
5,4

-5,5
-2,3
1,6
-0,5
-2,0
4,8

Mitjana
interdiària
(mg/L)
17,8
191,8
625,8
2,10
20,3
66,0

CVinter
(%)

dinter
(%)

8,4
7,7
4,7
8,6
6,9
6,6

-11,0
-4,1
4,3
5,0
1,5
8,3

No s’han superats els requisits metrològics per als CV i d establerts per l’EMA (15 %).
Els LD són 1,25 i 0,27 µg/L i els LQ; 2,0 i 0,40 µg/L per al DCX i DCX-L, respectivament.
El sistema de mesura és lineal entre (2,0-2 000) µg/L per al DCX i (0,40-200) µg/L per
al DCX-L.
En cap cas s’observen cromatogrames amb pics interferents ni contaminació per arrossegament. Les recuperacions són superiors al 91,7 % i s’observa una supressió iònica
per al DCX i el DCX-L, la qual és compensada pel paclitaxel (factors d’efecte matriu normalitzats compresos entre 98,4-99,2 %).
Conclusions
Tenint en compte els temps d’anàlisi i les propietats metrològiques del sistema de
mesura validat, la seva utilització permetria la realització d’estudis farmacocinètics i de
monitorització farmacoterapèutica de docetaxel que podrien possibilitar una millor comprensió de l’eficàcia i la toxicitat d’aquest fàrmac.
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Mesurament de la concentració de
meropenem en diferents fluids biològics
mitjançant cromatografia líquida
d’alta i ràpida eficàcia acoblada a
l’espectrometria de masses en tàndem
R. Rigo Bonnin, C.E. Imperiali Rosario, C. Ruiz Iruela,
J.M. González De Aledo Castillo, A. Arbiol Roca,
A. Padró Miquel, B. Candás Estébanez, P. Alía Ramos
Àrea de Bioquímica i Biologia molecular
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
El meropenem és un antibiòtic β-lactàmic que s’administra en pacients crítics amb
sèpsia i insuficiència renal aguda que reben teràpia de reemplaçament renal continu. En
aquest tipus de pacients, l’administració d’aquest fàrmac planteja el problema de la seva
variabilitat farmacocinètica fent necessària la individualització de la dosi mitjançant el
seguiment de la seva concentració en diferents fluids biològics.
Objectiu
L’objectiu d’aquest treball és validar un sistema de mesura basat en la cromatografia
líquida d’alta i ràpida eficàcia acoblada a l’espectrometria de masses en tàndem per al
mesurament de la concentració de meropenem en diferents fluids biològics (plasma,
filtrat de diàlisi i orina).
Material i mètodes
S’utilitza un sistema cromatogràfic UPLC-ACQUITY® (Waters Cromatografía) amb una
columna de fase inversa Acquity® UPLC® BEH C18 2,1x100 mm; 1,7 µm (Waters). La fase
mòbil està composta per dues solucions d’àcid fòrmic 0,1 % (v/v), una en aigua i una altra
en acetonitril, emprant una elució en gradient. Com a sistema de detecció s’utilitza un
espectròmetre de masses de triple quadrupol TQD® (Waters) treballant en les modalitats
d’ionització positiva mitjançant electrosprai (ESI+) i de monitorització múltiple de reacció (MRM). Les transicions m/z per al meropenem i l’ertapenem (estàndard intern) són
384,2 > 141,0 i 476,2 > 346, respectivament.
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La preparació de les mostres consisteix en una precipitació de proteïnes amb acetonitril, seguida d’una centrifugació i una posterior dilució del sobrenedant obtingut amb una
solució aquosa 0,1 % (v/v) d’àcid fòrmic.
L’estudi de validació està basat en les recomanacions de l’Agencia Europea del Medicament (EMA). S’ha avaluat la imprecisió intraserial (CVintra) i interdiària (CVinter), el biaix
relatiu intraserial (dintra) i interdiari (dinter), el límit de detecció (LD), el límit de quantificació
(LQ), la linealitat, la selectivitat, la contaminació per arrossegament, la recuperació i l’efecte matriu.
Resultats
Els temps de retenció del meropenem i l’ertapenem són 1,05 i 1,10 minuts, respectivament, i el temps d’anàlisi entre mostres, 3,5 minuts.
El valors d’imprecisió i biaix relatiu obtinguts són:

Fluid biològic

Plasma
(n=20)

Filtrat de diàlisi
(n=20)

Orina
(n=20)

Concentració
mitjana
intraserial
(mg/L)

CVintra
(%)

dintra (%)

Concentració
mitjana
interdiària
(mg/L)

CVinter
(%)

dinter (%)

1,10
31,1

11,9

10,0

0,96

13,5

-4,0

6,8

3,7

31,4

7,5

4,6

88,1

1,9

-2,1

86,7

4,6

-3,5

1,08

9,2

8,0

1,01

11,3

1,0

29,4

6,2

-2,0

29,1

7,1

-3,0

90,5

1,6

-0,6

92,9

3,2

3,2

4,48

9,4

-10,4

4,91

12,0

-1,8

219

6,4

-2,7

235

7,8

4,4

1 199

2,4

-4,8

1 301

4,1

4,1

No s’han superats els requisits metrològics per als CV i d establerts per l’EMA (15 %).
Els LD són 0,09, 0,07 i 0,29 mg/L i els LQ; 0,27, 0,24, i 1,22 mg/L en mostres de plasma, filtrat de diàlisi i orina, respectivament.
El sistema de mesura és lineal entre (0,27-150) mg/L en mostres de plasma,
(0,24-150) mg/L en filtrat de diàlisi i (1,22-2 000 mg/L) en orina.
En tots els tipus de mostres, en els estudis de selectivitat no s’observen cromatogrames amb pics interferents ni contaminació per arrossegament. Les recuperacions
són superiors al 68,3 % i s’observa una supressió iònica per al meropenem, la qual és
compensada per l’ertapenem (factors d’efecte matriu normalitzats compresos entre
95,7-97,9 %).
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Conclusions
El sistema de mesura validat permet el mesurament de la concentració de meropenem
en el plasma, en el filtrat de diàlisi i en l’orina amb una preparació mínima de les mostres.
També, podria ser útil per a la realització d’estudis farmacocinètics i de monitorització
farmacoterapèutica d’aquest fàrmac, com per exemple, en pacients crítics amb sèpsia i
insuficiència renal aguda sotmesos a teràpia de reemplaçament renal continu.
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Establiment de requisits metrològics
per a la imprecisió interdiària basats
en l’estat actual de la tecnologia
R. Rigo Bonnin1, X. Fuentes Arderiu2
Unitat de Control de la Qualitat
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge

1

2

L’Hospitalet de Llobregat
Consultoria en Ciències de Laboratori Clínic
Barcelona

Introducció
Un dels requisits metrològics més transcendents que han d’establir els laboratoris
clínics són els relacionats amb la imprecisió interdiària dels sistemes de mesura de les
diverses magnituds biològiques, ja que l’establiment i compliment d’aquests faciliten la
consecució d’una qualitat metrològica i semiològica acceptable.
Objectiu
L’objectiu d’aquest treball és proposar un procediment per establir els requisits metrològics per a la imprecisió interdiària basats en l’estat actual de la tecnologia, així com
exposar un exemple de com dur-ho a terme.
Material i mètodes
Per a l’establiment de requisits metrològics per a la imprecisió interdiària és imprescindible disposar de les dades incloses en els programes de control intern de la qualitat
interlaboratorials (PCIQI).
El procediment proposat és el següent:
1. Selecció de programes de control intern de la qualitat interlaboratorials
Per a cada magnitud biològica i lot de material de control, es seleccionen els PCIQI
que presentin un major nombre de laboratoris participants, però amb una participació
mínima de 15 laboratoris (d’acord amb la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada).
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2. Selecció dels laboratoris clínics
Es seleccionen els laboratoris clínics que participin en un o més PCIQI, amb independència del sistema de mesura emprat, durant un mínim d’un any, per tal de garantir un
nombre representatiu de dades.
3. Selecció de materials de control
Es fan servir els materials de control que presentin valors dins de l’interval de referència biològic, l’interval terapèutic o propers als valors de decisió clínica.
4. Selecció dels valors d’imprecisió interdiària màxima permesa (requisits):
Es calcula el requisit metrològic per a la imprecisió interdiària com la mitjana dels percentils 95 dels conjunts de coeficients de variació dels laboratoris clínics participants
en els PCIQI.
Resultats
Per dur a terme aquest estudi, s’han fet servir les dades –compreses entre 2011 i
2012– obtingudes dels PCIQ UNITY TM de Bio-Rad
�������������������������������������������
Laboratories�����������������������
dels materials de control Liquid Assayed MultiqualTM (lot: 45610), Liquid Unassayed MultiqualTM (lot: 46450),
LyphochekTM Unassayed Chemistry Control (lot: 15280), LyphochekTM Assayed Chemistry
Control (lot: 14400) i LiquichekTM Unassayed Chemistry Control (lot: 16600). L’interval de
referència biològic del nostre laboratori per aquesta magnitud és (135-147) mmol/L.
La imprecisió interdiària màxima permesa per a la concentració d’ió sodi en el plasma
es calcula com la mitjana del percentil 95 del conjunt de coeficients de variació corresponents a la imprecisió interdiària, a concentracions fisiològiques. Al nostre exemple, tal
i com es pot observar a la següent taula, aquest valor és 2,1 %.

Lot

“Level” del
material de
control

Nombre de
laboratoris
participants

Mitjana
laboratoris
(mmol/L)

Nombre
total
de dades

Percentil
95 dels
coeficients
de variació

15280

1

122

141,9

31 541

1,7

46450

2

367

140,2

72 182

1,8

Assayed Chemistry

1440

1

500

144,0

94 230

3,3

Multiqual 1,2,3

45610

2

570

135,7

128 772

2,2

Unassayed
Chemistry

16600

1

1 147

134,3

561 855

1,6

Mitjana:

2,1

Material de
control
Unassayed
Chemistry
Multiqual 1,2,3
Unassayed
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Conclusions
Tenint en compte la premissa que per establir els requisits metrològics per a la imprecisió interdiària s’hauria de recórrer a les possibilitats reals dels laboratoris clínics i de
la indústria del diagnòstic in vitro, és a dir, a l’estat actual de la tecnologia, l’estratègia
proposada en aquest treball, tot i saber que la decisió de seleccionar el percentil 95 és
arbitraria, permetria establir uns requisits que la majoria de laboratori clínics poguessin
assolir.
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Experiència de funcionament de les
Àrees Comuns de Genètica Molecular
al nou laboratori assistencial de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
M.T. Roca Salat, E. Martínez Sánchez,
M. Garí Ricart, A. Lasa Laborde
Laboratoris Clínics
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Barcelona

Introducció
Amb el trasllat al edifici nou l’any 2010, la reorganització dels laboratoris dels diferents
Serveis de l’HSCSP ha permet crear noves àrees amb l’objectiu de millorar la eficiència,
com són les Àrees Comuns de Genètica Molecular que inclouen el Laboratori d’Extracció
d’ADN i el Laboratori de Seqüenciació.
1. Laboratori d’Extracció d’ADN
Dotació:
• Un tècnic de laboratori,
• equips automàtics d’extracció d’ADN:
–– Autopure (Qiagen), per a volums grans, procediment «Salting Out».
–– Magnapure (Roche), Maxwell (Promega), per a volums petits mitjançant partícules
magnètiques.
• Espectrofotòmetre, Bio-Spec-Nano (Izasa).

Funcionament:
Els usuaris entreguen les mostres, les registren indicant el volum i el tipus d’extracció
sol·licitada.
El tècnic de l’àrea realitza el procés d’extracció, anota la concentració i les incidències.
Tot el procés es realitza en un interval de dos hores a quatre dies.
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Dades d’activitat i qualitat:
1. Activitat per Serveis, nombre de mostres processades:
Hematologia

Hemostàsia

Bioquímica

Immunologia

Genètica

Total

2011

1 134

835

53

324

1 717

4 063

2012

1 257

966

32

417

2 545

5 217

2013

1 247

792

144

179

1 866

4 228

2. Nombre de mostres no conformes:

% error

2011

2012

2013

2,1 %

4,2 %

2,3 %

2. Laboratori de Seqüenciació
Dotació:
• Un tècnic de laboratori,
• Dos seqüenciadors automàtics 3500Dx Genetic Analyzer (Applied Biosystems), de 24
i 8 capil·lars.

Funcionament:
Els usuaris porten les mostres per a l’estudi de seqüències i fragments, omplint i
enviant per e-mail el registre de sol·licitud de l’estudi. El tècnic realitza el procés i la
validació. Els resultats s’arxiven automàticament al sistema informàtic de l’Hospital a on
tenen accés els usuaris autoritzats. Els resultats s’obtenen en un interval de una hora a
quatre dies.
Algunes aplicacions dels diferents Serveis:
Diagnòstic de càncer de mama i ovari hereditari, β-talassèmies, farmacogenètica,
diagnòstic de malalties rares, identificació de microorganismes, genotipatge de virus,
caracterització de resistències, identificació HLA, immunodeficiències, estudi de malalties del metabolisme lipídic, neoplàsies, detecció de aneuploïdies, estudi de leucèmies i
limfomes, mutacions en gens de la hemostàsia.
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Dades d’activitat:
Activitat per Serveis, nombre de mostres processades:
Hematologia

Hemostàsia

Bioquímica

Immunologia

2011

1 455

1 668

23 554

6 253

2012

1 217

2 128

32 047

3 160

2013

703

1 661

25 571

3 149

Genètica

Microbiologia

Patologia

Total

2011

235

3 581

1 516

38 262

2012

96

3 249

2 135

44 032

2013

64

3 558

1 335

36 041

Conclusions
La unificació ha comportat un estalvi d’equips i personal al nou laboratori de l’HSCSP
evitant la duplicació d’equipament i de les tasques.
Especialització dels processos amb la corresponent millora, i disminució d’incidències.
Aquests canvis organitzatius permeten la incorporació de nova tecnologia, com la propera posada en marxa de una «plataforma de Next Generation Sequencing» per oferir-la
als nostres usuaris i, en un futur, a possibles clients externs.
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Comparació de la classificació
del risc cardiovascular segons la
National Cholesterol Education Program
(NCEP) emprant la concentració
de colesterol de LDL en el sèrum
mesurada i la concentració de
colesterol no HDL en el sèrum
C. Rodríguez García, N. Rodríguez Rabadán,
P. García Humia, N. Busquets Carmona,
B. Candás Estébanez1, E. Berlanga Escalera
Laboratori Clínic. UDIAT-CD
Corporació Sanitària Parc Taulí
Sabadell
Laboratori Clínic
Àrea de Bioquímica Especial. Secció d’Hormones i Biomarcadors
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat
1

Introducció
Presentar un valor elevat de la concentració de substància de colesterol de LDL en
el sèrum (c-LDL) és un factor de risc coronari independent. Tradicionalment, s’ha estimat la c-LDL mitjançant la fórmula de Friedewald��������������������������������������
������������������������������������������������
(c-LDLf) però degut a les seves limitacions, han sorgit procediments que permeten el seu mesurament directe (c-LDLd).
També han aparegut altres magnituds com la concentració de substància de colesterol
no-HDL (c-noHDL), útil en els casos on la concentració de triglicèrids (cTG) és superior
a 4,52 mmol/L i on no es pot utilitzar la fórmula. Atès que la classificació en categories
de risc depèn de la cLDL o de la c-noHDL és interessant estudiar si els individus són
classificats en la mateixa categoria emprant la c-LDL obtinguda per ambdós procediment
i la c-noHDL.
Objectiu
Estudiar el grau de concordança que existeix entre els resultats de la c-LDLf i la cnoHDL i la c-LDLd i la c-noHDL per classificar els pacients en categories de risc cardiovascular segons els valors discriminants proposats per la NCEP.
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Material i mètodes
Es va mesurar la c-LDL en 152 mostres de pacients mitjançant l’equip
de reactius de Roche LDL-Cholesterol més 2nd generation en l’analitzador
Cobas 8000 (Roche Diagnostics®, Alemanya). Es van classificar els pacients en funció
de la cTG: grup 1 (cTG < 4,52 mmol/L), grup 2 (cTG < 2,26 mmol/L), grup 3 (cTG entre
2,26-4,52 mmol/L), grup 4 (cTG > 4,52 mmol/L) i grup 5 (cTG entre 0,226-31,6 mmol/L).
El c-LDLf es va estimar mitjançant la fórmula de Friedewald (cTG < 4,52 mmol/L). L’estudi
de concordança es va realitzar mitjançant el càlcul de l’índex kappa (k) i el percentatge
d’acords observats (Po).
Resultats
L’estudi de concordança entre la c-LDLd i la c-noHDL va proporcionar una k = 0,37
i una Po = 0,54 (grup 2), una k = 0,32 i una Po = 0,47 (grup 3) i una k = 0,29 i Po= 0,22
(grup 4). Aquests resultats mostren que el 46 % dels pacients (grup 2), el 53 % (grup 3) i
el 78 % (grup 4) van ser classificats en categories diferents emprant els valors discriminants respectius per a cada magnitud segons la NCEP.
L’estudi de concordança entre la c-LDLf i la c-noHDL va proporcionar una k = 0,80 i
Po = 0,95 (grup 1), una k = 0,79 i Po = 0,97 (grup 3) i una k = 1,00 i Po = 1,00 (grup 2).
Aquests resultats mostren que hi va haver un percentatge de pacients d’un 5 % (grup 1) i
3 % (grup 3) que estaven classificats de diferent manera utilitzant els valors discriminants
respectius per a cada magnitud. La Po emprant la c-LDLf i la c-noHDL va ser del 100 %,
de manera que tots els pacients van ser classificats en la mateixa categoria de risc.
Conclusions
Els resultats obtinguts en l’estudi de concordança realitzat mostren que la proporció
d’acords respecte al c-noHDL va ser menor emprant la c-LDLd davant de la c-LDLf el
que es tradueix en un major nombre d’individus classificats de diferent manera emprant
la c-LDLd.
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Comparació de la classificació
del risc cardiovascular segons la
National Cholesterol Education Program
(NCEP) emprant la concentració
de colesterol de LDL en el sèrum
mesurada i la calculada mitjançant
la fórmula de Friedewald
N. Rodríguez Rabadán, C. Rodríguez García,
P. García Humia, N. Busquets Carmona,
B. Candás Estébanez1, E. Berlanga Escalera
Laboratori Clínic. UDIAT-CD
Corporació Sanitària Parc Taulí
Sabadell
Laboratori Clínic
Àrea de Bioquímica Especial. Secció d’Hormones i Biomarcadors
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat
1

Introducció
Presentar un valor elevat de la concentració de substància de colesterol de LDL en el
sèrum (c-LDL) és un factor de risc coronari independent. Tradicionalment, s’ha estimat
la c-LDL mitjançant la fórmula de Friedewald (c-LDLf) però degut a les seves limitacions,
han sorgit procediments que permeten el seu mesurament directe (c-LDLd). Com que els
valors discriminants per la c-LDL són d’àmbit universal, els resultats obtinguts mitjançant
la utilització de procediments i sistemes de mesura diferents haurien de proporcionar
resultats intercanviables.
Objectiu
Avaluar la intercanviabilitat i la concordança de resultats de la c-LDL obtinguts pels
dos procediment per classificar als individus en categories de risc cardiovascular en una
població adulta mediterrània.
Material i mètodes
Es va mesurar la c-LDLd en 196 mostres de pacients amb una concentració de
substància de triglicèrid en el sèrum (cTG) inferior a 4,52 mmol/L distribuïdes en tres
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grups: grup 1 (cTG < 4,52 mmol/L), grup 2 (cTG entre 2,26-4,52 mmol/L) i grup 3
(cTG < 2,26 mmol/L). Es va emprar l’equip de reactius de Roche LDL-Cholesterol plus
2nd generation en l’analitzador Cobas 8000 (Roche Diagnostics®, Alemanya). Posteriorment es va estimar la c-LDLf. Es va estudiar la intercanviabilitat de resultats mitjançant
la prova de Passing-Bablock i es va realitzar un anàlisi de concordança (índex Kappa de
Cohen (k) i percentatge d’acord observats (Po)).
Resultats
L’estudi de intercanviabilitat va proporcionar 3 equacions: y = 0,160
(0,159 a 0,162) + 0,97 (0,95 a 0,98)·x (grup 1); y = 0,366 (0,338 a 0,451) + 0,97 (0,95 a
0,98)·x (grup 2) y = 0,154 (0,153 a 0,145) + 0,98 (0,96 a 0,98)·x (grup 3). Aquests resultats
mostren que existeix un biaix constant de 0,160 mmol/L i 0,154 mmol/L pel grup 1 i 3
respectivament i que per al grup 2 aquest és de 0,366 mmol/L. Existeix també un biaix
proporcional d’un 2 % pel grup 3 i d’un 3 % pel grup 1 i 2. Això indica que els resultats
de la c-LDLd són sistemàticament més elevats que els de c-LDLf.
L’anàlisi de concordança va proporcionar els següents resultats: k = 0,68 i Po = 0,77
(grup 1), k = 0,44 i Po = 0,56 (grup 2) i k = 0,78 i Po = 0,84 (grup 3). Es a dir, que va haver-hi un percentatge de pacients classificats de manera diferent segons el procediment
emprat per estimar la c-LDL: un 23 % (grup 1), un 44 % (grup 2) i un 16 % (grup 3).
Conclusions
Els resultats de la c-LDL obtinguts emprats ambdós procediments no són intercanviables, ja que existeix, tant un baix constant com proporcional. A més, la classificació
dels pacients en categories de risc segons la cLDL és diferent depenent del procediment
utilitzat.
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Troballes cel·lulars significatives
en l’anàlisi de líquids biològics
al laboratori clínic
M. Ruiz Fernández, P. Tejerina Fontaíña,
M. Serrando Querol, I. Puig-Pey Comas,
D. Pérez del Campo, J.M. Ramírez Malagón
Laboratori Clínic ICS Girona
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta
Girona

Introducció
L’estudi de líquids biològics (LB) constitueix una àrea de coneixement del laboratori
sotmesa en els últims anys a un important canvi de visió. Clàssicament l’estudi de magnituds bioquímiques i magnituds relacionades amb el recompte cel·lular constituïen la
part central de l’informe de laboratori. Avui en dia l’estudi acurat de la morfologia cel·lular
es considera un valor afegit. La identificació de determinades troballes citològiques en
el LB en un primer estudi, especialment des de la urgència, són claus per a un correcte
diagnòstic/pronòstic del pacient.
Objectiu
Descriure algunes de les troballes citològiques més rellevants en LB observades al
nostre laboratori en els últims sis mesos.
Material i mètodes
Es seleccionen quatre líquids biològics, dos líquids cefaloraquidis (LCR), un líquid
pleural (LPl) i un ascític (LAs), dels 835 estudiats al nostre laboratori des de l’1 de juliol fins
al 31 de desembre del 2013. Les magnituds relacionades amb el recompte cel·lular de
les mostres seleccionades es va realitzar mitjançant l’analitzador Sysmex XN10 en mode
«body fluids» (Roche). Tots els líquids descrits complien algun criteri per la realització de
l’examen citològic per citocentrifugació segons el protocol intern del nostre laboratori:
concentració de nombre de leucòcits en un líquid biològic superior a 100 cèl·lules/mL en
el cas d’un LCR i superior a 250 cèl·lules/mL en el cas dels líquids serosos. Les extensions van ser tenyides amb la tinció de May-Grünwald Giemsa.
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Resultats
1

LCR provinent del Servei de Neurocirurgia en pacient post quirúrgic i portador de shunt
ventricular sistèmic. Observació microscòpica: 21 % de polimorfonuclears, dels quals
el 14 % són eosinòfils. L’augment en el nombre d’eosinòfils pot reflectir una oclusió del
shunt deguda a una reacció per cos estrany, per això es recomana confirmar el funcionament del mateix. El valor de la concentració de nombre d’eosinòfils es va mantenir
durant tres setmanes amb recanvi final del shunt.

2

LCR provinent del Servei d’Hematologia. Pacient amb antecedents de leucèmia mieloide
crònica en estudi per possible infiltració. Observació microscòpica: 98 % de cèl·lules
d’aspecte immadur amb un marcat aspecte monoforme, confirmant-se la infiltració meníngia. L’estudi per citometria de flux posterior va mostrar l’immunofenotip de leucèmia
mieloblàstica.

3

LAs provinent del Servei d’Urgències. Pacient amb antecedents patològics de neoplàsia
mamària. Observació microscòpica: cèl·lules en anell, canibalisme (fagocitosi d’altres cèl·
lules neoplàsiques) i algun niu cel·lular (agrupació i fusió dels citoplasmes formant sincitis
de gran basofília amb disposició tridimensional). La presència d’aquesta cel·lularitat en
líquids serosos és orientatiu de patologia maligna associada.

4

LPl provinent del Servei de Medicina Intensiva. Observació microscòpica: abundants
cèl·lules mesotelials reactives amb celul·laritat acompanyant de predomini polimorfonuclear. Les cèl·lules mesotelials són cèl·lules de revestiment de les cavitats seroses que
poden mostrar certa heterogenicitat en processos reactius (mida gran, bi/multinucleació,
cromatina nuclear laxa amb presència de nuclèols i tendència a agrupar-se).

Conclusions
• L’observació de determinades troballes citològiques en un LB són fonamentals per una
correcta orientació diagnòstica.
• La informació obtinguda de l’examen citològic dels LB pel personal de laboratori permet realitzar estudis complementaris per altres serveis, com el d’Anatomia Patològica
i Hematologia Clínica, per un diagnòstic confirmatori amb un temps de resposta curt.
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Comparació de dues metodologies en la
determinació de calprotectina fecal
M. Ruiz Fernández,
I. Puig-Pey Comas, D. Pérez del Campo,
N. Peláez Medina, M. Alsius Suñer, M.J. Ferri Iglesias,
J.M. Ramírez Malagón
Laboratori Clínic ICS Girona
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta
Girona

Introducció
La calprotectina és una proteïna que es troba a l’interior dels neutròfils i els macròfags
activats. La seva concentració de massa en la femta augmenta de forma proporcional
a la migració dels neutròfils a través del tracte digestiu. Aquesta s’ha descrit com a biomarcador per preveure recidives en pacients amb malaltia inflamatòria intestinal (MII) i
permet la diferenciació de patologia intestinal orgànica i funcional, evitant exploracions
endoscòpiques innecessàries.
Objectiu
Comparar el grau de concordança dels resultats de la concentració de massa de
calprotectina en la femta (CALPRO) obtinguts per un procediment basat en la immunocromatografia (IC) i un procediment que empra el fluoroenzimoimmunoanàlisis (EliA) com
a principi de mesura.
Material i mètodes
Es processen 19 mostres de femta de pacients, el 89 % provinents del Servei de Digestiu, diagnosticats de MII. Les mostres van ser congelades a -20º C inicialment i es van
descongelar fins a temperatura ambient per realitzar d’una extracció. L’extracció es va
realitzar emprant l’equip de reactius Faecal sample preparation kit (Roche Diagnostics),
en el qual es pesen 100 mg de mostra. Els extractes varen ser congelats a -20º C fins
al seu processament. Es realitzaren els mesuraments de CALPRO de forma simultània
per l’analitzador Immunocap 250 (Phadia) fent servir l’equip de reactius EliA Calprotectin
(�������������������������������������������������������������������������������������
Thermo Scientific��������������������������������������������������������������������
), i pel procediment basat en la immunocromatografia (��������������
Calfast Eurospital).
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Resultats
Per l’estudi de les dades es van emprar valors discriminants establerts clínicament:
< 50 mg/kg (no patològic, NP); 50-150 mg/kg (incert, I) i > 150 mg/kg (patològic, P). Es
van obtenir 6 resultats NP, 3 I i 10 P (Taula 1). La concordança global dels resultats d’IC
enfront dels d’EliA fou del 52,6 %. La concordança en cadascun dels tres grups fou:
66,7 % en els no patològics, 100 % en els incerts i 30 % en els patològics.
Taula 1. Resultats de CALPRO expressats segons els valors discriminants.
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Conclusions
La concordança global dels resultats entre els dos procediments amb resultats obtinguts a partir d’un mateix extracte és insatisfactòria. La IC mostra una baixa capacitat de
discriminació de mostres patològiques; i classifica un nombre important com indeterminades. Això podria suposar decisions terapèutiques errònies o la repetició de mesuraments. La concordança en mostres no patològiques és lleugerament superior.
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Avaluació de dos reactius per a la
mesura de la concentració plasmàtica
del D-Dímer en l’analitzador ACLTOP500 ®
C. Ruiz Iruela, A. Sancho Cerro,
L. Sánchez Navarro, D. Dot Bach
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
La concentració de massa de D-dímer de la fibrina en el plasma (DD) és una magnitud
complementària d’utilitat per a l’exclusió del tromboembolisme venós en els malalts que
presenten sospites clíniques d’aquesta patologia.
Per al mesurament d’aquesta magnitud biològica en els analitzadors ACL TOP500®,
l’empresa del diagnòstic in vitro Instrumentation Laboratory ha desenvolupat el reactiu
HemosIL D-Dimer HS amb un anticòs monoclonal de major especificitat.
Objectius
Avaluar les propietats metrològiques (imprecisió interserial i biaix relatiu) de l’analitzador ACLTOP500® emprant els equips de reactius HemosIL D-Dimer i HemosIL D Dimer
HS; i estudiar la intercanviabilitat entre els valors mesurats obtinguts per aquest analitzador quan s’utilitzen els esmentats equips de reactius.
Material i mètodes
Els reactius utilitzats en l’estudi són: HemosIL D-Dimer (ref.: 20008500) i
HemosIL D-Dimer HS (ref.: 20007700), ambdós aptes per l’analitzador ACLTOP500® (���
Instrumentation Laboratory).
Per a l’estudi de la imprecisió interserial (CVinter) i el biaix relatiu (dr) es processen durant
20 dies els materials de control D-Dimer Controls (ref.: 20013000), de dues concentracions diferents (L1 i L2). Per al càlcul del dr s’ha utilitzat, com a valor convencional, el valor
assignat pel fabricant del material de control. Els resultats obtinguts es comparen amb el
requisit metrològic establert al nostre laboratori (CV= 13 % i dr = 20 %).
Per a l’estudi de la intercanviabilitat es processen, en 64 dies i amb els dos reactius
estudiats, 97 mostres de plasma de pacients recollides en tubs que contenen citrat sòdic
al 3,2 % com anticoagulant (Vacuette®, ref.: 454333). Les mostres seleccionades presenten valors de DD representatives de l’interval de mesura. S’eliminen el valors aberrants
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mitjançant la prova de Bland-Altman i es realitza una regressió lineal no paramètrica de
Passing-Bablok. L’estudi estadístic es realitza amb el programa informàtic Analyse-it®.
Resultats
Utilitzant el reactiu HemosIL D-Dimer, els CVinter obtinguts són: 14,0 % per al control L1 (mitjana = 331 mg/L) i 6,7 % per al control L2 (mitjana = 687 mg/L) i els dr de
-2,0 % i -4,0 %, respectivament. Amb el reactiu HemosIL D Dimer HS els CVinter obtinguts són: 12,3 % per al control L1 (mitjana = 276 mg/L) i 12,2 % per al control L2 (mitjana = 574 mg/L) i els dr de -1,3 % i -4,2 % respectivament.
Amb els valors mesurats obtinguts emprant ambdós reactius s’ha calculat l’equació de la recta y = a + b·x; on y és el valor mesurat obtingut utilitzant el reactiu
Hemosil D Dimer HS, x el valor mesurat l’obtingut amb el reactiu Hemosil D-Dimer, a
correspon a l’ordenada a l’origen i b al pendent de la recta, cadascun amb els seus corresponents intervals de confiança del 95 % [IC 95 %].
y = -49,72 [-80,60; -29,55] + 1,01 [0,96;1,7] ·x
Conclusions
L’estudi realitzat posa de manifest que, en relació a la imprecisió i el biaix relatiu, el
valors obtinguts emprant el dos reactius avaluats compleixen el requisit metrològic establert al nostre laboratori, exceptuant el cas per al reactiu HemosIL D-Dimer a valors
baixos de DD.
Els resultats obtinguts emprant els dos reactius no són intercanviables donat que
s’observa un biaix constant.
Seria convenient realitzar un estudi, amb el nou reactiu Hemosil D Dimer HS, per tal
d’establir quin és el valor discriminant que té la major capacitat diagnòstica per a l’exclusió del tromboembolisme venós.
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Anàlisi de cost-efectivitat de l’estudi
genètic de l’HLA-B*5701 en la prevenció
de la hipersensibilitat al tractament
amb abacavir en pacients VIH+
C. Ruiz Iruela1, N. Padullés Zamora2,
D. Podzamczer Palter3, C. Imperiali Rosario1,
R. Rigo Bonnin1, B. Candás Estebánez1,
P. Alía Ramos1, A. Padró Miquel1
1
Laboratori Clínic
Servei de Farmàcia
3
Unitat VIH, Servei de Malalties Infeccioses
Hospital Universitari de Bellvitge-IDIBELL
L’Hospitalet de Llobregat
2

Introducció
L’abacavir és un fàrmac inhibidor nucleosídic de la transcriptasa inversa (ITIAN) àmpliament utilitzat en la teràpia antiretroviral per infecció del virus de la immunodeficiència
humana (VIH).
En un percentatge significatiu (5-8 %) dels pacients s’ha observat una reacció d’hipersensibilitat a l’abacavir com a efecte advers a la seva administració.
Diversos estudis farmacogenètics han demostrat una associació directa entre la presència de l’antigen leucocitari humà HLA-B*5701 i el risc de desenvolupar una reacció
d’hipersensibilitat a l’abacavir.
Objectiu
Realitzar una anàlisi de cost-efectivitat per avaluar l’impacte que ha suposat la realització sistemàtica de l’estudi genètic de l’HLA-B*5701 per prevenir sospites de reacció
d’hipersensibilitat (SRHS) en els pacients tractats amb abacavir.
Material i mètodes
Mitjançant un diagrama d’arbre de decisions (figura 1), s’avaluen comparativament
dos períodes de temps, un abans de la genotipació sistemàtica de l’al·lel HLA-B*5701
(2000-2007, n = 780 pacients) i un altre posterior (2008-2013, n = 473 pacients), de forma
retrospectiva.
Es calcula la prevalença de l’al·lel HLA-B*5701 i la incidència de SRHS als dos grups
estudiats. Es quantifiquen els costos del tractament farmacològic, de l’estudi genètic de
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l’al·lel HLA-B*5701 i del tractament d’una SRHS, basats en les tarifes del 2013 del nostre
hospital i expressats en euros (€). El model té un horitzó temporal de 6 mesos i simula
una cohort de 1 000 pacients. Per a efectuar l’anàlisi, s’utilitza el programa informàtic
TreeAge Suite Pro 2007 (EUA).

Resultats
La prevalença de l’al·lel HLA-B*5701 en tota la població genotipada és de 5,4 %. La
incidència de SRHS és del 5,0 % al grup on no es realitza l’estudi genètic i d’un 0,2 %
al grup amb genotipació sistemàtica. Transformant aquestes dades en probabilitats de
transició, el cost per pacient al realitzar o no l’estudi genètic és de 2 095 € i 2 079 €,
respectivament.
En la branca dels pacients tractats sense haver realitzat l’estudi genètic prèviament,
es detecten 50 SRHS per cada 1 000 pacients, mentre que a l’altra branca apareixen
2,1 SRHS en la mateixa cohort. Conseqüentment, la realització sistemàtica de l’estudi
genètic evita 47,9 SRHS per cada 1 000 pacients cribrats, el que suposa un cost incremental de 334,0 € per SRHS evitada.
Per altra banda, cal destacar que el tractament amb abacavir és més econòmic que
la principal alternativa antiretroviral (342 enfront 417 €/pacient i mes) i es prescriu cada
vegada amb més freqüència (del 36,9 % al 2010 fins al 55,3 % al 2013 dels ITIANs prescrits). Aquest increment en la prescripció d’abacavir hauria aportat un estalvi de 82 790 €
per 1 000 pacients en 6 mesos de tractament. En aquesta mateixa cohort, l’estudi genètic de l’al·lel HLA-B*5701 hauria suposat un cost de 17 893 €, i per tant encara s’hauria
aconseguit un estalvi net de 64 897 €.
Conclusions
La realització de l’estudi generalitzat de la presència de l’al·lel HLA B*5701 suposa un
cost addicional de 334 € per SRHS evitada. En relació amb els costos del tractament
amb antiretrovirals, l’estudi genètic de l’HLA-B*5701 suposa un cost menor que l’estalvi
derivat de la major prescripció d’abacavir, amb l’avantatge que la incidència de SRHS
disminueix del 5 al 0,2 %.
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Estudi comparatiu de la determinació
de gasos en sang mitjançant dos
procediments de mesura
A. Ruiz Ripa, C. González Fernández,
S. Bérgamo Vázquez, E. Tejedor Hernández,
M. Mosquera Parrado
Laboratori Clínic
Hospital Universitari Vall d’Hebron
Barcelona

Introducció
A causa de la importància del maneig del pacient crític a partir dels resultats de les
magnituds relacionades amb l’equilibri àcid-base («gasometria»), cada vegada és més
habitual que els hospitals disposin de sistemes de mesura que permetin mesurar aquestes magnituds prop del pacient. La mesura de les magnituds relacionades amb l’equilibri
àcid-base queda inclosa d’aquesta manera en el grup dels anomenats anàlisis prop del
pacient o «point of care testing» (POCT). Actualment hi ha al mercat diferents analitzadors
per al mesurament d’aquestes magnituds i els avantatges en el seu ús es deuen a la
rapidesa en l’obtenció de resultats i que no requereixen personal especialitzat. Siemens
posa a la nostra disposició una línia d’analitzadors RapidPoint® que es capaç de donar
resultats en un breu període de temps i amb la possibilitat de situar-se fora del laboratori.
Objectiu
Avaluar si existeixen diferències estadísticament significatives entre els resultats obtinguts de 5 magnituds bioquímiques entre els sistemes RapidLab® 1200 i RapidPoint® 500,
tot dos desenvolupats per Siemens.
Material i mètodes
Es processen 40 mostres de sang venosa en xeringues d’heparina de liti balancejades
amb calci per ambdós sistemes de mesura (RapidLab® 1200 i RapidPoint® 500). S’obtenen resultats per al pH, la pressió parcial de diòxid de carboni en la sang venosa (pCO2),
la pressió parcial d’oxigen en la sang venosa (pO2), la concentració de massa d’hemoglobina en la sang venosa (tHb) i la concentració de substància de lactat en el plasma (Lac).
Per a l’anàlisi estadística de les dades, s’utilitzen les proves de Bland-Altman (per a
l’estudi de la presència de valors aberrants) i de Passing-Bablok��������������������������
����������������������������������������
per estudiar la intercanviabilitat dels resultats..
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Resultats
Després de la realització de la prova de Passing-Bablok, es varen obtenir els següents
resultats:
Magnitud

n

pH

35

pCO2

35

pO2

38

tHb

29

Lac

32

Ordena a l’origen

Pendent

-0,48
(-1,18 a 0,47)
-6,65
(-17,19 a 1,64)
-0,75
(-2,12 a 0,99)
0,54
(-2,08 a 2,53)
0,11
(-0,23 a 0,42)

1,06
(0,93 a 1,25)
1,16
(0,99 a 1,40)
0,98
(0,93 a 1,03)
0,97
(0,83 a 1,16)
1,03
(0,87 a 1,25)

Conclusions
Els resultats obtinguts per ambdós sistemes de mesura avaluats són intercanviables
per a les magnituds bioquímiques estudiades, permetent d’aquesta manera que el sistema de mesura RapidPoint 500®, dissenyat per al seu ús com a POCT, pugui situar-se
allunyat del laboratori agilitzant així el diagnòstic i tractament del pacient crític.
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Descripció d’una nova mutació al Gen del
factor V de la coagulació: Factor V Olot.
F. Soldevila Fàbrega1, F. Prüller2
Laboratori Clínic
Hospital Sant Jaume
Olot
1

2

Klinisches Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik
Graz

Introducció
A partir d’un cas diagnosticat molecularment de factor V Leiden sense resistència
a la proteïna C activada i amb una elevada similitud a un cas presentat en el marc del
IFCC-WorldLab Berlin 2011 es va realitzar un estudi del cas, amb la col·laboració del
Klinisches Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik. D’aquesta manera
es va poder detectar una mutació propera al ja descrit Factor V Graz (Gly1718 Ser) i que
està en vies de registre amb la denominació de Factor V Olot (Leu1720His).
Material i mètodes
Mesurament del temps relatiu de «Resistència a la proteïna C activada» en el plasma
emprant diferents procediments de mesura (Factor V Leiden���������������������������
���������������������������������
[APC Resistance�����������
���������������������
V] �������
Instrumentation Laboratory����������������������������������������������������������������
, Pefakit APC-R Factor V Leiden���������������������������������
���������������������������������������
, DSM – �������������������������
Pentapharm���������������
). Estudi molecular amb seqüenciació i posterior anàlisis del RFLP.
Resultats
El cas índex presenta tant la mutació del factor V Leiden com el factor V Olot en estat
heterozigot, però no presenta resistència a la proteïna C activada, així com una activitat
de factor V normal però proper al límit inferior de l’interval de referència. El pare presenta
el mateix genotipus que la filla i si que presenta la resistència a la proteïna C activada,
juntament amb un dèficit d’activitat del factor V (10 %). Es descarta una mutació de novo
per la presencia de la mutació tant a el pare com en el cas índex, mentre que la mare i la
germana són «wildtype».
Conclusions
La presència d’aquesta nova mutació semblaria que pot protegir el cas índex fenotípicament FVL de l’expressió fenotípica de la resistència a la proteïna C activada. Tot i que
aquestes conclusions s’haurien de valorar amb compte donat que, el pare presentant el
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mateix genotipus si que presenta resistència a la proteïna C activada. Segurament l’activitat del Factor V hi té molt a veure. Queden estudis familiars pendents de realitzar que
ajudarien a valorar la importància, o no, d’aquesta nova mutació.
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Avaluació dels resultats del
sistema d’alarmes i registre
continu de temperatura
A. Soler1, M. Barragán1, Y. Arce2,
T. Ferró3, A. Mira3, L. Álvarez1
1
Unitat de la Qualitat
Unitat de Gestió de Clients
3
Direcció
Centre de Diagnòstic Biomèdic
Hospital Clínic
Barcelona
2

Introducció
El creixent interès per la seguretat del pacient fa que els laboratoris desenvolupin
estratègies per tal de detectar i prevenir els principals punts febles que, com se sap, en
la majoria dels casos es produeixen en les fases pre i postanalítiques. Així, l’any 2009
el Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB) va crear el Punt d’Atenció al Client (PAC) que
a més d’atendre les necessitats, tant dels clients interns com externs, recull i resol les
incidències que es reporten.
Objectiu
Identificar, quantificar i analitzar les incidències registrades l’any 2013 al PAC per poder desenvolupar estratègies i mesures que minimitzin la seva aparició i d’aquesta manera millorar la seguretat dels pacients.
Material i mètodes
Les peticions dels clients interns es realitzen al sistema informàtic de l’Hospital (SAP)
i són transmeses al sistema informàtic del laboratori (SIL). L’obtenció de mostres dels
pacients ingressats i el seu transport al laboratori es realitza pel personal d’infermeria
de l’Hospital. Les peticions dels centres externs poden ser electròniques o en paper i
acompanyen a les mostres. Els resultats, després de la seva validació, es transmeten des
del SIL al SAP (clients interns) i als SIL dels clients externs connectats per una interfície
o bé al visualitzador web de resultats o bé impresos en paper i lliurats per missatger o
correu postal.
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Totes les trucades dels clients són registrades en una base de dades en què es recull
el motiu de la trucada i l’acció realitzada. A més, el PAC disposa d’un telèfon de contacte
de cada Servei a on adreçar, si s’escau, les consultes o incidències..
Resultats
S’han registrat 757 consultes, 33 avisos, 199 sol·licituds d’activitat i s’ha gestionat
l’activació de prestacions retingudes pel control de la demanda en 516 ocasions. A la
Taula es mostren les incidències identificades i la seva quantificació diferenciant si corresponen a la fase preanalítica o postanalítica:
n

%

No acompliment requisits de la mostra

74

8,04

No acompliment requisits de les peticions

14

1,52

Problemes d’identificació mostres/peticions

22

2,39

Documentació lliurada incompleta

25

2,72

Se sol·licita prestació no inclosa al catàleg

22

2,39

Fase Preanalítica

Interrupció de la connexió entre SILs
Incidències en la introducció de les peticions
Subtotal

4

4,35

126

13,70

287

31,20

n

%

408

44,35

No es poden visualitzar els resultats informàticament

79

8,59

Es requereix informació per a la interpretació de resultats

50

5,43

Informe de resultats incomplet

7

0,76

Fase Postanalítica
Incompliment del temps de resposta

Informe de resultats no rebut

89

9,67

Subtotal

633

68,80

TOTAL

920

100

Conclusions
Del coneixement d’aquest punts febles s’han derivat les següents accions de millora:
revisió i correcció d’alguns requisits preanalítics del catàleg de prestacions, ajust d’alguns
temps de resposta, actualització del directori d’adreces dels clients externs i millora del
visualitzador de resultats del web.
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Influència del procés preanalític en
l’anàlisi del semen de pacients que
consulten per possible infertilitat
a l’àrea metropolitana nord
X. Tejedor Ganduxé, M.A. Sala Sanjaume,
A. Martínez Iribarren, M.J. Cánovas Bueno,
J. Maraña González, F. Expósito Anchuela,
P. Redondo González
Laboratori Clínic Barcelonès Nord i Vallès Oriental
CAP Dr. Robert-Institut Català de la Salut
Badalona

Introducció
Des de les consultes d’Atenció Primària, les magnituds relacionades amb l’«espermograma» són habitualment les primeres sol·licitades en l’estudi de la fertilitat masculina.
Les condicions preanalítiques i la qualitat de l’esperma són elements essencials en l’estudi del semen i per tan dels resultats que se’n deriven, els quals han de servir d’ajuda
alhora de prendre les decisions clíniques més adequades a cada situació.
Objectiu
Avaluar les característiques preanalítiques i els resultats de les magnituds relacionades amb l’«espermograma» obtinguts al Laboratori Clínic Barcelonès Nord i Vallès Oriental (LCBNiVO) durant el segon semestre de l’any 2013, a partir de les sol·licituds dels
facultatius d’Atenció Primària de l’àrea Metropolitana Nord.
Material i mètodes
Estudi retrospectiu descriptiu de 420 mostres seminals processades al LCBNiVO, procedents de pacients amb orientació diagnòstica de presumpta infertilitat. S’estudien tan
les dades preanalítiques com les magnituds biològiques seguint les recomanacions de
l’OMS 2010: volum expressat en mL; liqüefacció de la mostra després d’incubar-se a
37 ºC durant un mínim de 30 minuts i un màxim de 60 minuts; la concentració de nombre d’espermatozoides en el semen (ESPER) utilitzant el procediment CASA (Computed
Assisted Sperm Analysis) o per comptatge en càmera de Neubauer Improved, quan es
sospitin valors de ESPER inferiors a 7,0·106 espermatozoides/mL; percentatge de formes
mòbils amb mobilitat progressiva (a+b) i percentatge de formes vives.
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Resultats
Els casos en què el període d’abstinència va ser de 2 dies, el valor mig de ESPER va
ser de 18,0·106 espermatozoides/mL; quan es va complir l’interval de 3 a 5 dies, el valor
mig va ser de 34,0·106 espermatozoides/mL i un percentatge màxim d’espermatozoides
mòbils progressius (valor mig del 31 %); en els pacients que van prolongar el període
d’abstinència més enllà dels 5 dies, el valor mig va ser de 47,0·106 espermatozoides/mL
amb un percentatge mig de mòbils progressius del 27 %.
Quan la recollida de la mostra es va realitzar en una sala annexa del Laboratori els
percentatges de mobilitat progressiva i vitalitat van mostrar un augment significatiu del
5 % (IC 95 % 1,070 a 6,819), respecte a les mostres obtingudes al propi domicili.
L’edat mitjana dels pacients es va situar al voltant dels 37 anys (18-60). Els pacients
entre 28 i 40 anys van presentar un major percentatges d’espermatozoides de mobilitat
progressiva i de vitalitat (valor mig de 31 % i 71 %, respectivament). El valor mig de ESPER
va ser de 38,0·106 espermatozoides/mL (interval global de valors: (0,0-212·106 espermatozoides/mL). El 39 % van presentar un valor inferior a 15,0·106 espermatozoides/mL i en
15 casos es va establir un azoospèrmia (3,5 % del total). Un 53 % de les mostres van
mostrar una mobilitat progressiva inferior al 32 % i en el grup, el percentatge de formes
mòbils progressives es ser del 30,5 % (interval global de valors: (0,0-89·106 espermatozoides/mL).
Conclusions
• L’obtenció de la mostra en el mateix centre sanitari comporta un major percentatge de
formes mòbils progressives i de formes vives que si la recollida es realitza al domicili
del pacient.
• L’edat mitjana dels pacients estudiats és de 37 anys, el 70 % dels quals dins l’interval
d’entre 28 a 40 anys, en el que s’han observat valors màxims d’espermatozoides mòbils
progressius (a+b) i de formes vives.
• Quan es compleix el període d’abstinència recomanat de 3 a 5 dies, el percentatge
d’espermatozoides mòbils progressius és superior que en períodes d’abstinència més
perllongats.
• En aquest estudi, l’astenozoospèrmia és la malaltia més freqüent (53 %), seguida de la
oligozoospèrmia (39 %).
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Estabilitat dels leucòcits i
bacteris en una mostra d’orina
S. Ventura Pedret. J.M. Bermúdez Escribano,
M. Rovirosa Reverte, A. Mañas Marcuello,
E. Ribera Martín
Laboratori Clínic Metropolitana Sud
Laboratori Clínic de l’Hospitalet
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
La mostra d’orina, per les seves característiques, és una mostra que es presta a ser
recollida en qualsevol moment del dia, ser emmagatzemada i ser posteriorment processada juntament amb la resta de mostres. Aquesta manera de procedir porta dubtes en
la qualitat de la mostra en quant que l’estabilitat de les magnituds relacionades amb els
seus components s’altera a mesura que es perllonga el temps entre que es recull la mostra, i el temps de processament d’aquesta en el laboratori. Hi ha diverses publicacions
que avalen una certa estabilitat de les magnituds durant un temps relativament perllongat
(1). Per tant, nosaltres hem escollit un conjunt de mostres d’orina i les hem processat en
diversos intervals de temps.
Objectiu
Escollir un conjunt de mostres d’orina i mesurar diferents magnituds biològiques (la
concentració de nombre de leucòcits en l’orina (LEU) i la concentració de nombre de
bacteris en l’orina (BAC)) en diversos intervals de temps.
Material i mètodes
Es van processar per triplicat 178 mostres d’orina en un analitzador UF1000i (Roche):
una a les 8 del matí i altra a les 8 hores del dia següent. Trenta d’elles es van processar
per tercera vegada a les 72 hores d’haver arribat al laboratori. L’estudi de l’estabilitat es
va realitzant fent servir la prova de Passing-Bablock.
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Resultats
Els resultats obtinguts entre sèries de mesura va donar lloc a les següents dades:
Magnitud
LEU
(orina recent)
enfront
LEU
(orina a les 24 h)
LEU
(orina recent)
enfront
LEU
(orina a les 72 h)
BAC
(orina recent)
enfront
BAC
(orina a les 24 h)
BAC
(orina recent)
enfront
BAC
(orina a les 72 h)

Pendent

Correlació

Ordenada en
l’origen

Mitjana de les
diferències

0,752
(0,722-0,770)

0,999

0,06
(-0,05-0,15)

-5,72 (-10,3-1,17)

0,900
(0,833-1,000)

0,991

0,10
(-0,35-0,370)

-1,31
(-3,19-0,574)

1,072
(0,981-1,224)

0,813

0,74
(-0,20-1,06)

21,5
(-413-456)

1,202
(0,966-1,738)

0,997

-0,63
(-1,98-0,90)

25,3
(-44,6-95,2)

En les quatre sèries es va observar una bona correlació sense manifestar-se cap biaix
constant (totes les sèries contenien el 0). En el cas de les dispersions de resultats, la
dispersió més accentuada és la que correspon a la comparació dels valors de BAC a
les 24 hores i que contrasta amb la bona correlació dels valors de BAC a les 72 hores.
Conclusions
Per a les dades obtingudes, no s’observen diferències estadísticament significatives
entre els resultats de cap de les quatre sèries. El fet que per a BAC a les 24 hores sigui
el més accentuat, però no al cap de 72 hores implica que es tindria que estudiar més a
fons aquest fenomen.
Bibliografia
1 Kouri T, Vuotari L, Pohjavaara S, Laippala P. Preservation of urine for flow cytometric
and visual microscopic testing. Clin Chem 2002;48:6900–5.
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Introducció del test d’unió a l’ema pel
diagnòstic d’esferocitosi hereditària
E. Viñets, M. Raya, S. Vergara, L. Galiano, L. Ruiz,
I. Rodríguez Hernández, A. Vega, J. Juncà, F. Millà
Laboratori d’Hematologia
Hospital Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
L’esferocitosi hereditària (EH) és una malaltia genètica on es produeixen defectes de
les proteïnes de membrana eritrocitària (espectrina, banda 3, ankirina o proteïna 4.2).
Això produeix un augment de la susceptibilitat dels hematies a la fragmentació o a la
desestabilització de la interacció espectrina-proteïna 4.2 actina. L’anèmia hemolítica resultant es caracteritza per la presència d’esferòcits qual es realitza un «frotis de sang».
L’EH és típicament diagnosticada en la infància, però pot detectar-se a qualsevol edat.
Les manifestacions clíniques varien àmpliament. Les troballes típiques són anèmia, icterícia i esplenomegàlia.
Les principals magnituds que s’usen per al diagnòstic de l’EH són l’estudi de les fraccions de massa de diverses proteïnes mitjançant electroforesi, la «prova» del glicerol,
la «prova» del glicerol acidificat, la «prova» de la resistència osmòtica (ROE) i la «prova»
d’unió a la eosina-5-maleimida (EMA).
Exceptuant l’estudi de les fraccions de massa de diverses proteïnes mitjançant electroforesi (d’elaboració dificultosa) i la «prova» d’unió a la EMA, la resta de «proves» es
basen en observar l’augment d’hemòlisi dels esferòcits, que és inespecífic.
Com a mesura de millora, vam introduir la «prova» d’unió a l’EMA, molt més sensible i
específic per al diagnòstic de l’EH.
Objectiu
L’objectiu d’aquest treball és avaluar els resultats dels pacients amb sospita d’EH estudiats per l’EMA, i comparar-los amb la resta d’estudis realitzats.
Material i mètodes
«Prova» d’unió a l’EMA: L’EMA és un colorant que s’uneix al complex proteic banda 3
a l’eritròcit íntegre. Aquesta unió es troba disminuïda en pacients amb EH, independentment del seu defecte proteic; Aquesta disminució es mesura mitjançant la intensitat de
fluorescència per citometria de flux i es compara amb el promig de fluorescència de sis
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controls. Vam considerar diagnòstic d’EH una diferencia > 21 % i suggestiu d’EH una
diferència d’entre un 16 i un 21 %.
Resultats
Els resultats obtinguts entre sèries de mesura va donar lloc a les següents dades:
Sexe

Edat (anys)

Motiu consulta

Hb (1) (g/L)

Retis
(10 9 cèl/L)

LDH
(mkat/L)

F

50

Anèmia

128

252,6

4,02

M

14

Síncope vasovagal

147

117

3,78

F

26

Icterícia

118

141,1

3,02

F

0

Icterícia no isoimmune

62

71,3

4,73

F

12

Icterícia conjuntival

86

509,8

ND

M

63

Estudi familiar

160

90,8

ND

M

37

Estudi familiar

155

87,3

ND

Sexe
F
M
F
F
F
M
M

ROE
(% d’hemòlisi)

Electroforesi

IFM

ND

ND

196,5

23,19 %

EH

ND

183

31,9 %

EH

ND

165,5

26,82 %

EH

Normal

245

1,92 %

Dèficit de PK

Dèficit banda 4.2

201,5

20.13 %

EH

ND

225,5

1,13 %

Estudi normal

ND

221,5

1,14 %

Estudi normal

82.4 %
Disminuïda
85,8 %
Disminuïda
15.4 %
No concloent
Disminuïda
4,5 %
Normal
5,4 %
Normal

Diferència IFM Diagnòstic final

Conclusions
Tots els pacients finalment diagnosticats d’EH van donar resultats positius per la «prova» a l’EMA, i cap no diagnosticat d’EH va donar positiu, el que confirma l’elevada sensibilitat i especificitat de la «prova».
La «prova» de l‘EMA va resultar ser ràpida i eficaç. La seva realització permet estalviar
temps i recursos en l’estudi de les anèmies hemolítiques no autoimmunes.
Hb: concentració de massa d’hemoglobina en la sang; Retis: concentració de nombre de reticulòcits en la
sang; IFM: intensitat de fluorescència mitjana d’hematies EMA positiu; ND: no disponible; PK: piruvat-cinasa.
1
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