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Prefaci

Els dies 3, 4 i 5 de març del 2016 es va celebrar a la vila de Sitges el XII Congrés Català
de l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic (ACCLC). Com ja és habitual
des de l’any 2001 i de forma bianual, els professionals del laboratori clínic de Catalunya
es reuneixen per debatre i conèixer les novetats de la professió. En aquesta ocasió, quasi
200 inscrits es van aplegar a l’Hotel Estela de Sitges, conegut com l’hotel de l’Art, per
assistir durant dos dies i mig a les cinc ponències, dues conferències i el debat, proposats en el programa científic. Així mateix, l’activitat de recerca del laboratori clínic va tenir
presència en forma de 90 pòsters exhibits durant el congrés.
Ha estat un honor per a mi presidir el Comitè Organitzador d’aquest Congrés, i vull
agrair a la Junta de l’ACCLC la confiança que em va dispensar, en proposar-me per presidir el XII Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic.
L’organització d’aquest Congrés, va començar aproximadament fa dos anys, amb la
constitució d’un Comitè Organitzador, que ha treballat per proposar un programa científic
amb temes actuals, variats i que fossin interessant per les diverses disciplines científiques
que conformen el laboratori clínic. A tots els membres del Comitè Organitzador els vull
donar les gràcies.
També vull fer extensiu el meu agraïment als membres corporatius, empreses del
sector del diagnòstic in vitro que col·laboren habitualment amb l’ACCLC, i a totes les
empreses col·laboradores que ens han ajudat, amb les seves aportacions, que aquest
Congrés sigui una realitat. També, han volgut estar presents institucions com els col·legis
professionals de biòlegs, farmacèutics i químics que han patrocinat els premis a les millors comunicacions, que es van atorgar el divendres 4 de març, durant la celebració del
Sopar del Congrés.
Des del Comitè Organitzador pensem que l’elecció de la ciutat de Sitges, per part de
la Junta Directiva i el Consell Assessor, va ser un encert, que s’ha confirmat amb l’elevat
nombre d’inscripcions que hi ha hagut en aquesta edició. La seva ubicació, molt a prop
de Barcelona i equidistant de les diferents parts del territori, a més de l’atractiu de la mateixa ciutat, ha estat un bon reclam.
El contingut d’aquest Llibre d’Actes resumeix l’activitat d’aquests dos dies i mig, i
vull destacar la generositat de tots els moderadors, ponents i conferenciants que van
acceptar amb entusiasme, estar presents en aquest XII Congrés Català de Ciències de
Laboratori Clínic. Ha estat, una de les parts més gratificants de l’organització d’aquest
Congrés, la resposta obtinguda per part de tots i totes, i l’elevat nombre d’inscripcions i
de comunicacions presentades.
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Finalment, vull recordar un dels fundadors de l’ACCLC, que no va poder assistir en
aquest Congrés per motius de salut, en Xavier Fuentes, sense ell és ben segur que
aquesta activitat científica no s’hagués pogut realitzar.
Lluïsa Juan Pereira
Presidenta del XII Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic
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Ponència

Actualització en les Hepatitis Víriques
Moderador:

Francisco Rodríguez Frías
Unitat de Patologia Hepàtica
Hospital Vall d’Hebron
Barcelona

Hepatitis B: què en sabem i què ignorem
Francisco Rodríguez Frías
Unitat de Patologia Hepàtica
Hospital Vall d’Hebron
Barcelona

Sabem de l’existència de l’hepatitis B des de fa més de 50 anys, i hem après moltes
coses d’aquesta infecció al llarg d’aquest temps, però també existeixen moltes incògnites
que es plantejaran al llarg d’aquesta ponència.
Tot i l’existència d’una vacuna i els tractaments antivírics, l’hepatitis B crònica (d’ara
endavant CHB) segueix sent un problema important per a la salut pública (240 milions
d’afectats), en particular a la regió d’Àsia al voltant de l’Oceà Pacífic i representa aproximadament 1 milió de morts a l’any a tot el món. Atès que, en el curs de la infecció pel
virus de l’hepatitis (VHB), la replicació és un factor clau de la progressió de la malaltia (a
més replicació, més risc de progressió a cirrosi o hepatocarcinoma), l’objectiu principal
del tractament és la supressió sostinguda del DNA del VHB circulant (l’anomenada «càrrega vírica» indetectable) per aconseguir la remissió de la malaltia hepàtica i la prevenció
de la insuficiència hepàtica i carcinoma hepatocel·lular (HCC). L’eliminació completa del
VHB és molt infreqüent perquè el cicle de vida víric implica la formació d’un dipòsit intrahepàtic estable de DNA circular tancat covalentment (cccDNA, un minicromosoma víric),
que pot provocar la recaiguda virològica després del cessament del tractament. Tot i
l’alta efectivitat dels tractaments antivírics, aquesta infecció s’assumeix com a incurable,
ja que ignorem com curar-la. Fins i tot els casos d’hepatitis aguda autolimitada que s’han
resolt, amb la concentració de substància arbitrària de l’antigen superficial del virus de
l’hepatitis B en el plasma per sota l’interval de referència, «HBsAg negatiu» (casos amb la
concentració de substància arbitrària de l’anticòs contra el nucli del virus de l’hepatitis B
per sobre l’interval de referència, «antiHBc positiu») poden reactivar-se anys després si
es produeix una situació d’immunosupressió (després d’un tractament oncològic amb
anticossos monoclonals).
L’HBsAg s’expressa a partir de l’RNAm derivat del cccDNA i és alliberat dels hepatòcits com a part de les partícules infeccioses (virions) però també de partícules no infeccioses subvíriques formades només per envoltes víriques (més de 10 000 vegades més que
virions), i fins i tot virions buits, sense genoma víric, amb les càpsides formades per una
proteïna anomenada p22cr que és un producte intermedi en la producció de l’antigen e
del virus de l’hepatitis B (HBeAg). Encara ignorem quin paper juguen aquestes estructures. Totes són produïdes de forma independent de la replicació vírica perquè els tractaments inhibeixen la retrotranscripció a partir d’un RNA pregenòmic però no la transcripció
dels RNA missatgers i per tant les proteïnes víriques segueixen produint-se, tot i que no
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hi ha replicació vírica. Per tant, la concentració de l’HBsAg circulant segueix sent detectable en pacients virològicament suprimits, i els valors de la concentració representen un
marcador serològicament estable de la persistència vírica, i la seva desaparició pot estar
associada amb la pèrdua del dipòsit de cccDNA transcripcionalment actiu. L’eliminació
sostinguda de l’HBsAg és la millor aproximació per conèixer l’èxit del tractament, però
això no vol dir la curació en el sentit estricte, tal com s’ha comentat en els casos de les
hepatitis agudes autolimitades. De fet això es pot aconseguir mitjançant la teràpia finita
(en un temps concret, habitualment 6 mesos) amb interferó pegilat (PEG-IFN), poc aplicada actualment, encara que només és possible en una petita minoria de pacients. En
canvi, amb els inhibidors de la polimerasa vírica, anàlegs de nucleòtids/nucleòsid, tot i
la seva gran eficàcia inhibint la replicació vírica, sovint és necessari un tractament a llarg
termini, fins i tot de per vida, per mantenir la supressió vírica; l’absència de detecció de
l’HBsAg és poc freqüent. La història natural d’aquesta infecció és molt complexa amb
situacions clíniques que van des de la infecció aguda autolimitada, que no curada, a la infecció crònica inactiva (pacients anomenats portadors inactius), les infeccions cròniques
actives en diferents graus de severitat, la cirrosi o, fins i tot, l’hepatocarcinoma. A aquesta
complexitat se suma la disponibilitat d’una bateria molt àmplia de magnituds en el plasma
que són marcadors que permeten caracteritzar aquestes diferents etapes.
Però hi ha una limitació, que és distingir correctament entre dues situacions. La primera és la de portador inactiu, amb una concentració de substància arbitrària de l’HBsAg
per sobre l’interval de referència («HBsAg positiu»), concentració de substància arbitrària
de l’anticòs contra l’antigen e del virus de l’hepatitis B per sobre l’interval de referència
(«antiHBe positiu»), i concentració catalítica d’alanina-aminotransferasa, aspartat-aminotransferasa i g-glutamiltransferasa en el plasma dins l'interval de referència, «càrrega vírica» baixa i sense lesió hepàtica. La segona és la d’una hepatitis crònica «antiHBe positiva»
(normalment deguda a una variant mutant del virus, i de fet la més freqüent en la nostra
àrea), amb perfils fluctuants d’activitat necroinflamatòria que poden passar per fases amb
les mateixes característiques serològiques i virològiques i que requereixen una biòpsia
hepàtica per diferenciar-les.
Actualment ignorem quins estudis del laboratori clínic diferencien clarament aquests
dos estadis, i és molt important fer-ho per evitar l’agressió que representa una biòpsia
hepàtica, no exempta de risc. A més s’ha de tenir en compte que una hepatitis crònica
requereix tractament antivíric i un monitoratge molt més freqüent que un portador inactiu
que no requereix tractament i es pot monitorar sense tanta freqüència. Tot i que la bateria
de magnituds en el plasma que s’utilitzen com marcadors és molt completa, recentment
se n’han incorporat dos més, el mesurament de la concentració de l’HBsAg, i de l’antigen
relacionat amb el nucli (core en anglès), HBcr (que de fet quantifica les proteïnes de l’HBc,
més l’HBeAg, més la p22cr). Tots ells s’estan valorant actualment, per exemple, per la
seva possible utilitat en el seguiment dels pacients una vegada ja no hi ha activitat vírica,
i per diferenciar adientment els anomenats portadors inactius.
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Hepatitis C: diagnòstic de laboratori en
l’era de l’èxit farmacològic amb el permís
d’una correcta classificació del subtipus
Josep Quer Sivila
Laboratori de Malalties Hepàtiques VHIR
Hospital Vall d’Hebron
Barcelona

La infecció pel virus de l’hepatitis C (d’ara endavant VHC) és, actualment, la causa
principal de mort per malaltia infecciosa a Espanya. A escala mundial, es calcula que ha
infectat 185 milions de persones, de les quals, de 160 milions (2,27 %) a 170 milions, segons l’Organització Mundial de la Salut, presenten una infecció crònica. A Europa afecta
uns 13,8 milions de persones, a Espanya entre 500 000 persones i 1 milió, i a Catalunya
entre 65 000 i 150 000 persones. A Catalunya, s’estima que només el 35 % dels afectats
estan diagnosticats.
La detecció de la infecció es duu a terme per procediments basats en l’anàlisi d’immunoadsorció lligada a enzims (ELISA) quimioluminiscent en què es mesura la concentració de substància arbitrària de l’anticòs contra pèptids sintètics i recombinants (d’ara
endavant anticòs contra VHC) en el plasma de tipus immunoglobulina G. La concentració
arbitrària d’anticòs contra VHC per sobre l’interval de referència indica que el sèrum és
reactiu contra algun d’aquests antígens però no s’especifica contra quin d’ells. Els mètodes de tercera generació inclouen antígens derivats del nucli (core en anglès) del virus
(c22-3), antígens de la regió no estructural NS3-NS4 (c33c, c110-3, c200) a més d’alguns
que inclouen part de la proteïna que controla la replicació del virus (NS5A). És important
esmentar, que des que es produeix la infecció fins que la concentració de substància
arbitrària d’anticossos està per sobre l’interval de referència (seroconversió), el període
de finestra és de 4 setmanes. En el 80 % dels casos de la infecció per VHC, aquesta
es cronifica, la qual cosa vol dir que una concentració de substància arbitrària d’anticòs
contra VHC en el plasma per sobre l’interval de referència indicaria una infecció crònica
en un 80 % de casos. No obstant això, també podria indicar una exposició passada i curada (20-25 % dels casos, fortament relacionats amb un polimorfisme del gen humà que
codifica per la IL28). Per tant, en cas d’una concentració d’anticòs contra VHC per sobre
l’interval de referència, cal confirmar la infecció amb el mesurament de la concentració
de l’RNA del VHC en el plasma, els valors de la qual sí que són un marcador definitiu de
la infecció vírica.
Quan una persona s’infecta de nou pel VHC desenvolupa en el 80 % dels casos una
infecció crònica de molt llarg termini, que evoluciona lentament i pot arribar en alguns
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pacients a la cirrosi (20 % dels pacients als 20-40 anys des del moment de la infecció)
mentre que, en altres casos, mai evoluciona més enllà. De fet, hi ha casos de pacients
que fa més de 50 anys que es van infectar i segueixen amb canvis mínims al fetge. El
més habitual, però, és que la infecció progressi envers una infecció crònica que pot evolucionar cap a la cirrosi. Aquesta cirrosi pot descompensar-se i aparèixer una sèrie de
complicacions (varius hemorràgiques, encefalopatia hepàtica, ascites, hepatocarcinoma)
i, aleshores, l’única solució terapèutica és el trasplantament del fetge. El cost pel pacient
és terrible, i per tant qualsevol tractament que permeti aturar la progressió de la malaltia
hepàtica és cost-efectiu.
El gran avantatge de la infecció pel VHC envers altres virus que causen una infecció
crònica com el virus de la immunodeficiència humana (VIH) i el virus de l’hepatitis B (VHB),
és que els nous tractaments combinats d’agents antivírics d’acció directa (AADs) són
molt efectius. El 2015, les taxes de resposta virològica sostinguda (RVS), que es defineix
com la concentració de l’RNA del VHC en el plasma per sota de l’interval de referència
a les 12 setmanes després d’acabar el tractament, estan per sobre del 90 %. Per tant,
el mesurament de la concentració de la «càrrega vírica» és essencial durant el tractament per determinar si aquest és efectiu (reducció molt significativa i resultat indetectable,
(10 UI/mL) i al final del tractament, per determinar si s’assoleix la curació virològica. Si el
pacient aconsegueix aquesta RVS al tractament antivíric, es considera que el pacient ha
assolit la curació virològica, que en el 99 % dels casos suposa la desaparició del VHC per
sempre més, i l’1 % restant s’explica perquè el pacient es reinfecta (1, 2).
El problema sorgeix quan, durant el tractament, es detecta un rebrot de la «càrrega
vírica» o quan, en aturar el tractament, el virus torna a ser detectable, i, per tant, en ambdós casos es considera que s’ha produït una fallada del tractament. Actualment, s’està
detectant que prop del 10 % dels pacients tractats amb combinacions d’aquests AADs,
estan fallant. Quan es produeix la fallada terapèutica, aquesta normalment va acompanyada de la selecció en el genoma víric de mutacions de resistència. El que és més greu,
és que les mutacions de resistència a un inhibidor solen tenir resistència creuada a altres
inhibidors de la mateixa família. Cal esmentar que aquests antivírics altament eficients
contra el VHC (Figura 1), van dirigits contra les tres dianes principals del virus, com són
la NS3 o proteasa (inhibidors amb el nom acabat en previr), la NS5A, que és la proteïna
que controla la replicació del virus i que està involucrada en la formació i l’alliberament de
la partícula vírica (inhibidors amb el nom acabat en asvir) i les dues famílies d’inhibidors
de l’RNA-polimerassa-RNA dependent NSS5B, els inhibidors nucleot(s)ídics (Nucs o NI)
que són anàlegs de nucleòtids i els nonucleot(s)ídics (Non-nucs o NNI) que actuen sobre
el centre al·lostèric canviant l’estructura tridimensional de la proteïna (tots amb el nom
acabat en buvir).
La millor manera d’evitar la selecció de mutacions de resistència, és eliminar el virus
amb el primer tractament. Per aquest objectiu, cal emprar criteris objectius predictius de
resposta, que ajudin a estratificar als pacients per dissenyar el tractament personalitzat
més adient (medicina de precisió). Aquests paràmetres predictius de resposta depenen
del pacient i del virus.
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• Criteris clínics del pacient predictius de resposta: grau de fibrosi (dany hepàtic), si el
pacient ha fracassat a un tractament previ i les interaccions amb altres medicaments
que estigui prenent el pacient.
• Criteris clínics del virus predictius de resposta: subtipus de virus (el VHC es classifica
en 7 genotips, 1 a 7, i dins de cada genotip en subtipus, fins a un total de 67), si el pacient està infectat per més d’un subtipus a la vegada (infecció mixta) i la presència de
mutacions de resistència als antivírics (RAV, acrònim de l'anglès resistant associated
amino acid variants).
Figura 1. Antivírics d’acció directe contra les tres dianes principals del virus (NS3, NS5A i NS5B).

En relació a les dades sobre el virus, el procediment que permet obtenir tota la informació (subtipat, infecció mixta i presència de RAVs), es basa en la seqüenciació massiva
en paral·lel, i, en concret, el seqüenciador 454/GS-Junior. El Vall d’Hebron Institut de
Recerca (VHIR) de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH) (3) ha ampliat aquesta
seqüenciació. Es tracta d’una seqüenciació d’alt rendiment que bàsicament consisteix
amb identificar la seqüència de milers de VHC que estan circulant en el plasma d’un
pacient. Aquests genomes (seqüències) es comparen amb uns patrons de referència i,
segons la filogènia molecular, es classifiquen en subtipus. Com que, a més, s’identifiquen
milers de virus, es pot determinar si hi ha més d’un subtipus diferent (infecció mixta), i
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també es pot estudiar si hi ha genomes vírics amb mutacions de resistència a algun dels
agents antivírics d’acció directa. Aquest procediment diagnòstic ha estat traslladat a un
laboratori de diagnòstic clínic (Laboratori de Patologia Hepàtica, HUVH) i dóna servei a tot
el Sistema de Salut de Catalunya. Qualsevol facultatiu amb capacitat de tractar pacients
amb els AADs, pot voluntàriament sol·licitar aquest estudi que actualment se centralitza
a l’HUVH. Aquesta informació és molt important perquè el facultatiu clínic pugui escollir el
tractament que tingui les màximes probabilitats de curació per a cada pacient. Aquesta
seqüenciació basada en la seqüenciació massiva és complementària a les existents de
genotipat.
El seqüenciador es pot emprar en estudis per demostrar la font d’infecció en cas de
transmissió nosocomial que es dóna de manera accidental durant la pràctica clínica, així
com per a dur a terme estudis epidemiològics, com ara dibuixar el mapa de prevalença
dels subtipus del VHC, en la població general de pacients amb infecció crònica, o en
subgrups de pacients.
Bibliografia
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Hepatitis E: omplint un espai en blanc
Leonardo Nieto Aponte
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El virus de l’hepatitis E (d’ara endavant VHE) és actualment el principal causant de
l’hepatitis aguda de transmissió entèrica a nivell mundial. La bibliografia recent el situa
com el responsable de més del 50 % dels casos estudiats. Des del seu descobriment, a
principis de la dècada dels anys vuitanta, ha estat el causant d’epidèmies extenses en
zones de poca cobertura sanitària, on la principal via de contagi són les aigües contaminades. S’associa a una taxa de mortalitat alta en els pacients amb alteracions del sistema
immunològic. Per exemple, en les dones embarassades aquesta taxa assoleix un 20 %.
Però el paradigma de la malaltia limitada a les zones pobres del món està canviant
de forma dràstica. Els casos diagnosticats cada cop més freqüentment en els països
desenvolupats, així com els nous estudis de prevalença, ens mostren que el virus està
molt present. La via principal de contagi són els aliments contaminats (especialment la
carn de porc) i la població més vulnerable són els pacients immunodeprimits (receptors
de trasplantaments, afectats pel virus de la immunodeficiència humana, etc.).
Les dades recents de prevalença estimen el contacte en un 20 % de la població
mundial i una prevalença molta alta del RNA víric en la sang en els donants de sang (per
exemple, a Catalunya 1 de cada 3 000 donants, al Regne Unit 1 de cada 3 000 donants
i a Holanda 1 de cada 1 000).
El VHE és un virus RNA que no té embolcall. El genoma conté tres marcs oberts de
lectura (ORF, acrònim de l’anglès open reading frames). El primer codifica una proteïna no
estructural, el segon codifica la càpside vírica i el tercer codifica una proteïna relacionada
amb la morfogènesi, amb funcions immunomoduladores i l’alliberament de nous virions.
És relativament estable en el medi ambient i és sensible a l’acció dels raigs ultraviolats i
les solucions clorades.
El virus pertany a la família Hepeviridae i es classifica en quatre genotips:
• Els genotips 1 i 2 es troben als països del sud de l’Àsia i Àfrica i són els responsables
dels grans brots epidèmics de transmissió entèrica.
• El genotip 3 s’ha identificat a Amèrica del Nord i del Sud, Europa i el Japó. El seu reservori, entre altres mamífers, és el porc. Els estudis epidemiològics indiquen la presència
d’anticossos de tipus immunoglobulina G en el plasma de fins al 50 % de la població.
• El genotip 4 es troba principalment a la Xina, Taiwan i el Vietnam.
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L’epidemiologia i les manifestacions clíniques associades estan en relació a la seva
distribució geogràfica i el genotip. La presentació pot variar, i en els pacients immunocompetents habitualment cursa com un episodi autolimitat, molt similar al dels altres
virus que afecten el fetge. El període d’incubació és entre 16 i 60 dies. En els pacients
amb dèficit immunològic s’han descrit casos de cronificació de la infecció, amb un risc
augmentat de desenvolupar cirrosi hepàtica a curt termini.
La principal via de transmissió és la fecal-oral (genotip 1 i 2) i els aliments contaminats,
la carn de porc (genotip 3), però recentment s’han descrit casos de transmissió per transfusió de derivats sanguinis.
El diagnòstic dels episodis aguts es basa en el mesurament de la concentració dels
anticossos de tipus immunoglobulina M en el plasma, en presència d’un quadre clínic
compatible. El mesurament de la concentració dels anticossos tipus immunoglobulina G
en el plasma tan sols està indicat en els estudis epidemiològics de prevalença. Cal mesurar la concentració de l’RNA circulant de forma simultània, ja que la seva presència és
més breu. En els pacients immunodeprimits és útil per establir la cronificació de la infecció. Els procediments de mesura actuals basats en l’anàlisi d’immunoadsorció lligada a
enzims (ELISA) no són òptims. A fi d’optimitzar el cribratge de les infeccions agudes cal
desenvolupar procediments basats en l’enzimoimmunoanàlisi quimioluminiscent.
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) reconeix el VHE com un problema de salut
pública en els països on els brots epidèmics afecten la població més vulnerable. Des de
l’any 2012 es disposa d’una vacuna produïda a la Xina (HEV 239 Hecolin®). Les dades
disponibles de la seva eficàcia són insuficients, i, a causa de la manca d’estudis de la
seguretat en els individus menors de 16 anys i les dones embarassades, l’OMS no recomana la seva administració habitual, encara que estableix que podria ser útil en les
zones on els brots de transmissió entèrica siguin un risc real per la població, a criteri dels
organismes locals.
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Introducció
El diagnòstic prenatal es defineix com totes aquelles accions que es porten a terme
durant l’embaràs encaminades a la detecció o diagnòstic d’un defecte congènit en el fetus o a la identificació de factors de risc materns que puguin requerir controls estrictes al
llarg de la gestació. Els defectes congènits són actualment la primera causa de mortalitat
perinatal i una de les primeres causes de morbiditat infantil. S’estima que entre un 3-5 %
dels nounats i un 25 % de les morts perinatals presenten algun tipus de defecte congènit.
El diagnòstic precoç de qualsevol defecte congènit en el fetus possibilita adoptar les
mesures més adients, tant durant l’embaràs com en el part, per evitar riscs innecessaris
a la mare o el fill.
Les anomalies cromosòmiques són unes de les causes més importants dels defectes congènits, amb un ampli ventall de defectes que poden ser lleus o sovint greus, en
funció del grau de desequilibri en el guany o pèrdua de material genètic. Les anomalies
cromosòmiques prenatals comporten gairebé sempre malformacions i discapacitat intel·
lectual. Entre elles, la més comuna és la síndrome de Down, que pot afectar al voltant d’1
cada 700 nounats, sent la seva freqüència molt variable segons l’edat materna (1, 2). Les
anomalies cromosòmiques poden ser numèriques o estructurals i afectar els autosomes
o als cromosomes sexuals.
Selecció de la població a risc
El procediment ideal per a realitzar un diagnòstic de les anomalies cromosòmiques
hauria de ser senzill, totalment fiable, no invasiu, de baix cost i de possible aplicació
universal. No obstant això, en la realitat actual els procediments existents són complexos,
d’eficàcia diagnòstica variable, a vegades invasius, amb risc pel fetus i d’alt cost. D’aquí
que sorgeix la necessitat de seleccionar la població en risc a la qual estaria indicat realitzar un estudi d’anomalies cromosòmiques. Actualment, aquesta selecció es fa mitjançant
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procediments no invasius de cribratge poblacional que consisteix en l’aplicació sistemàtica a la població d’embarassades del cribratge combinat de primer trimestre o, en un
futur pròxim, el procediment diagnòstic prenatal no invasiu. El cribratge actual combina la
informació clínica, la mesura de la concentració en el plasma dels marcadors bioquímics,
i la determinació dels marcadors ecogràfics. Permet classificar la població d’embarassades en aquelles de risc baix i de risc alt per la síndrome de Down, i, per tant, ens indica
la conveniència de realitzar un procediment invasiu. Actualment es realitza el cribratge
d’anomalies cromosòmiques en dos períodes de l’embaràs. El cribratge de primer trimestre inclou la mesura de la concentració en el plasma de magnituds bioquímiques i la
determinació de marcadors ecogràfics, i el cribratge de segon trimestre inclou la mesura
de la concentració en el plasma de magnituds bioquímiques. El trimestre del cribratge
d’elecció és el primer trimestre, la qual cosa permet la detecció d’un 93 % de casos de la
síndrome de Down, realitzant un procediment invasiu al 3 % de la població estudiada (3).
S’aconsella la realització d’un procediment invasiu quan el risc és superior o igual a 1/250.
En un futur pròxim es preveu que el procediment diagnòstic prenatal no invasiu, realitzat a partir de l’estudi del DNA fetal en la sang materna, pugui classificar millor la població
de risc i reduir el percentatge de valors falsos positius del cribratge combinat de primer
trimestre.
Diagnòstic prenatal invasiu
En les últimes dècades, el diagnòstic prenatal s’ha beneficiat en gran mesura dels
avenços tant en l’ecografia del primer trimestre com del desenvolupament de nous procediments basats en la biologia molecular que permeten la detecció d’alteracions cromosòmiques submicroscòpiques (per sota límit de resolució del cariotip convencional). En
l’actualitat, el diagnòstic prenatal invasiu continua sent d’elecció en els embarassos amb
un risc incrementat d’anomalia cromosòmica i altres malalties genètiques, sent l’estudi
en biòpsia de còrion el procediment més empleat en el primer trimestre i l’amniocentesi
en els casos més avançats. Els procediments de diagnòstic prenatal invasiu estan, però,
restringits a aquella població de risc per a la qual el benefici en la seva realització supera
el risc associat al mateix procediment invasiu. En la taula 1 es resumeixen les indicacions
més freqüents per a realitzar un procediment de diagnòstic prenatal invasiu.
Existeixen diversos procediments pel diagnòstic prenatal d’anomalies cromosòmiques.
L’elecció del més adient està en funció de les circumstàncies personals de l’embarassada,
l’etapa de l’embaràs que es planteja i el tipus de defecte congènit que es busca identificar.
Taula 1. Indicacions per al diagnòstic genètic prenatal.

Indicació
Risc d’aneuploïdia al cribratge del primer trimestre (≥ 1/250) per trisomia 21 o 18
Antecedents familiars de cromosomopatia
Anomalia estructural fetal detectada en l’ecografia del primer trimestre
Pèrdua gestacional precoç
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Indicació
Historia familiar de malaltia genètica mendeliana
Translucència nucal augmentada > p99
Sospita ecogràfica de cromosomopatia
Retard de creixement intrauterí
Risc d’aneuploïdia al cribratge del segon trimestre (≥ 1/250) per trisomia 21 o 18
Risc augmentat de malaltia genètica per l’ètnia
Oligohidramnis, polihidramnis
Artèria umbilical única
Teratògens
Angoixa materna

Estudi de les anomalies cromosòmiques
Des de principis de la dècada dels setanta, el diagnòstic prenatal de les anomalies
congènites es basava principalment en la detecció d’anomalies cromosòmiques per amniocentesi mitjançant el cariotip convencional. Amb la introducció d’estudis basats en
la biologia molecular, les opcions s’han incrementat. Així en l’actualitat disposem de les
següents opcions:
1.1. El cariotip convencional: permet l’estudi del conjunt de cromosomes d’una cèl·
lula classificant-los per parells i segons la seva mida. El cariotip prenatal es pot obtenir
mitjançant bandeig cromosòmic i en diferents teixits, sent el bandeig G en cultiu tant del
líquid amniòtic com de la vellositat coriònica, el d’elecció. Aquest estudi permet detectar
la presència d’anomalies numèriques i estructurals (equilibrades i desequilibrades) amb
un límit de resolució d’entre 5 i 10 Mb.
1.2. La reacció en cadena per la polimerasa quantitativa fluorescent (QF-PCR, acrònim de l’anglès quantitative fluorescence polymerase chain reaction) proporciona un diagnòstic prenatal ràpid i està dissenyat per identificar les aneuploïdies cromosòmiques més
comunes (cromosoma 13, 18, 21, X i Y). Es basa en l’estudi de marcadors microsatèl·lits,
petits fragments de DNA de 2-6 pb que es repeteixen en tàndem, altament polimòrfics
quant a la seva longitud, que s’hereten de forma mendeliana, i localitzats als cromosomes abans esmentats. La QF-PCR té una elevada sensibilitat i requereix petits volums de
mostra (0,5 mL de líquid amniòtic, o 1-2 µg de vellositats coriòniques). El resultat s’obté en
poques hores (24 hores), i és de tipus quantitatiu. No obstant això, no permet la detecció
d’alteracions cromosòmiques estructurals ni les que afecten altres cromosomes que no
siguin els anteriorment esmentats, així com tampoc la detecció de mosaïcismes de baix
grau (< 20 %). Actualment es considera un estudi imprescindible previ a l’estudi citogenètic, a causa de la seva rapidesa i que presenta una taxa de detecció d’aneuploïdies (13,
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18, 21, X i Y) superior al 99 % (4). A més, detecta contaminacions maternes, sent per això
indispensable si es realitza un estudi d’hibridació genòmica comparativa basada en una
matriu (aCGH, acrònim de l’anglès array-based comparative genomic hybridization). Després d’obtenir un resultat d’un cariotip sense alteracions mitjançant QF-PCR, es calcula
que el risc d’una anomalia cromosòmica clínicament significativa és del 0,4 % (4, 5).
1.3. Matriu cromosòmica o cariotip molecular: és un procediment que, aplicat al diagnòstic prenatal, permet avaluar en una mostra de DNA fetal la presència de pèrdues i
guanys de material genètic (6). Aquestes variacions es denominen variants en el nombre
de còpies (CNV, acrònim de l’anglès copy number variations). Les CNVs són regions del
DNA generalment superiors a 1 Kb que estan presents en diferent nombre de còpies en
comparació a un genoma de referència (7). Aquest procediment permet avaluar pràcticament tot el genoma superant algunes de les limitacions del cariotip convencional, com
són la demora i la resolució. La resolució de la matriu (array en anglès) cromosòmica,
segons el seu disseny, pot ser 100 vegades superior a la del cariotip convencional, i en no
requerir cultiu cel·lular, el resultat està disponible en 48-72 hores, una vegada obtingut el
DNA fetal. Respecte a les limitacions, la matriu cromosòmica no permet identificar translocacions equilibrades ni mosaïcismes per sota del 20-30 %. En la majoria dels estudis
publicats, la matriu cromosòmica detecta al voltant del 3,6 % més d’anomalies cromosòmiques que el cariotip convencional, i, si la indicació clínica és per l’observació de malformacions ecogràfiques, la taxa de detecció s’incrementa en l’ordre del 5,2 % (8). Davant
d’aquestes evidències, actualment la matriu cromosòmica és d’elecció en pacients amb
un o més marcadors ecogràfics alterats i que es vagin a sotmetre a un diagnòstic prenatal
invasiu. Entre altres indicacions, vegeu, al Committe Opinion número 581 de desembre
del 2013, les recomanacions emeses pel Col·legi Americà de Ginecologia i Obstetrícia
(ACOG, acrònim de l’anglès American College of Obstetricians and Gynecologists) i la
Societat Americana de Medicina Matern-Fetal (SMFM, acrònim de l’anglès Society for
Maternal-Fetal Medicine) (Figura 1) (9).
Diagnòstic prenatal no invasiu (DPNI)
L’any 1997, Lo i els seus col·laboradors van ser els primers a descobrir que, en les
dones embarassades, hi havia una fracció del DNA lliure circulant (d’ara endavant, cfDNA)
en la sang materna (10). El cfDNA és d’origen placentari i prové de trofoblasts apoptòtics
(11, 12). Es detecta a partir de les 4 setmanes de gestació (13), arriba al 3-6 % a partir de
la setmana 10 i pot arribar fins a un 10-20 % (14). La mida aproximada dels fragments de
cfDNA és d’uns 150 pb i tot el DNA fetal hi està representat (15, 16). Diversos estudis han
demostrat que la vida mitjana del DNA fetal és curta (17) i que desapareix poc després
de donar a llum (18, 19), eliminant el perill de confondre el DNA fetal de l’embaràs en curs
amb el DNA fetal d’un embaràs anterior. L’estudi del cfDNA en sang materna és altament
acurat per la detecció de les aneuploïdies més comunes (13, 18, 21 i sexuals).
Diversos estudis han demostrat que el DPNI és altament efectiu per la detecció d’aneuploïdies però que, ara per ara, no pot substituir els procediments prenatals invasius (20).
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De fet, es considera que el resultat d’un cribratge que detecti una anomalia ha de ser
confirmat amb un procediment invasiu. Per altra banda, l’alt cost del DPNI (700-1 000 €)
no permet el seu ús universal. La qüestió actualment en discussió és quina és la millor
manera de combinar el DPNI amb la pràctica clínica actual. Existeixen diferents abordatges segons els països. En alguns, les guies actuals recomanen el DPNI com a mètode
de cribratge de segon trimestre per a les dones considerades d’alt risc segons els seus
programes de cribratge respectius (20). Aquesta estratègia reduiria el nombre de procediments invasius i el nombre potencial d’avortaments a causa d’aquests procediments.
Per contra, no incrementaria la sensibilitat del cribratge i eliminaria l’avantatge de detectar
altres alteracions citogenètiques diferents de les aneuploïdies 13, 18, 21 i sexuals. Alguns
autors plantegen una estratègia que es basaria en combinar els dos mètodes de cribratge
i classificar les dones en 3 grups en funció del resultat del cribratge combinat de primer
trimestre. El primer grup serien les dones amb risc baix (inferior a 1 en 1 500), a les que no
s’oferiria cap més estudi. El segon grup serien les dones amb un risc alt (superior a 1 en
100), a les que directament s’oferiria un procediment invasiu. Aquesta estratègia permetria detectar la majoria d’alteracions cromosòmiques potencialment significatives, i reduir
la proporció de procediments invasius aproximadament en un 50 %. El tercer grup serien
les dones de risc intermedi (sense anomalies ecogràfiques, però amb un risc bioquímic
d’entre 1 en 101 a 1 en 1 500), a les que s’oferiria el DPNI com a cribratge de segon nivell.
Això restringiria l’ús del DPNI a un 7 % de la població però permetria incrementar de forma significativa la detecció de la trisomia 21. De tota manera, l’abaratiment del DPNI en
un futur, permetrà augmentar el nombre de dones incloses.
El fet que el cfDNA sigui una part minoritària de tot el DNA lliure circulant en el plasma
matern (relació 20:1) i que la meitat del genoma del fetus és igual al de la seva mare, suposa una dificultat afegida a l’hora de desenvolupar els procediments de DPNI. Existeixen
diverses aproximacions, però només aquelles basades en la seqüenciació massiva o la
seqüenciació dirigida han estat suficientment validades com per a considerar la seva aplicació a la pràctica clínica. Si analitzem alguns dels assajos clínics de DPNI publicats fins
al moment i aplicats en grups de dones de risc alt per les trisomies 13, 18 i 21 (21, 22, 23,
24, 25, 26, 27), amb procediments de seqüenciació massiva en paral·lel i seqüenciació
dirigida, trobem que per la trisomia 21, la taxa de detecció (TD) és del 99,5 %, amb una
taxa de falsos positius (TFP) del 0,2 %, per la trisomia 18, la TD és del 98,4 % i la TFP
del 0,2 %, i per la trisomia 13, la TD és del 84,6 % amb una TFP del 0,7 %. L’eficàcia del
DPNI per la identificació de la trisomia 13 sembla ser inferior a la de la trisomia 21 o la
trisomia 18, tot i que són necessaris més estudis per acabar de definir aquesta sensibilitat.
Cal tenir en compte també que hi ha una taxa de no-resultat en el DPNI, que varia segons
el procediment. S’ha estimat que entre l’1 % i el 6 % de les mostres no proporcionaran
cap resultat valorable.
Conclusió
En els darrers anys, la introducció de nous estudis ha canviat el panorama del diagnòstic prenatal de les cromosomopaties, de manera que la matriu cromosòmica és ara
el procediment d’elecció, prèvia realització d’un procediment de diagnòstic ràpid de les
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aneuploïdies més freqüents. La QF-PCR permet detectar contaminacions maternes i algunes alteracions (com triploïdies) difícilment detectables per la matriu cromosòmica. Per
altra banda, la matriu cromosòmica incrementa la taxa de detecció d’anomalies en un
6 % respecte a la del cariotip convencional. En el futur el diagnòstic prenatal esdevindrà
cada cop menys invasiu gràcies a la introducció de l’estudi del DNA fetal present en la
sang materna. Aquests estudis es poden realitzar a partir de la setmana 10, permetent
la detecció primerenca de certes aneuploïdies i, en un futur, l’estudi del genoma sencer.
Figura 1. Protocol d’estudi de les mostres de líquid amniòtic o vellositats coriòniques per a la detecció
prenatal d’anomalies cromosòmiques. LA: líquid amniòtic; VC: vellositats coriòniques; MLPA: amplificació
de sonda depenent de lligació multiplex; QF-PCR: reacció en cadena per la polimerasa quantitativa
fluorescent; FISH, hibridació in situ fluorescent; aCGH: matriu d’hibridació genòmica competitiva.
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Introducció
Des de començaments del segle XX, la vitamina D i la seva deficiència sempre han
estat relacionades amb els trastorns de l’equilibri fosfocàlcic, entre els quals destaquen el
raquitisme i l’osteomalàcia. Tanmateix, a mesura que s’han anat estudiant amb més profunditat el metabolisme de la vitamina i els seus mecanismes d’acció, s’han anat establint
relacions amb altres malalties. Aquestes són tan diverses com el càncer, les malalties
autoimmunes, les infeccions, la diabetis de tipus 2, la síndrome metabòlica, la hipertensió
o la insuficiència cardíaca.
L’ampli ventall de possibles aplicacions, unit als nous procediments disponibles per al
mesurament de la concentració de la vitamina D i els seus metabòlits en el plasma, han
portat a un creixement exponencial de l’interès sobre aquestes magnituds. Amb un percentatge alt de la població tractat amb suplements vitamínics i en un context d’augment
de la demanda del cribratge i monitoratge de la concentració de substància de vitamina D en el plasma, és important que ens plantegem les següents qüestions. Quin és el
millor mètode per al seu mesurament? Quan és procedent fer-ho? Com interpretarem els
resultats?
Valor semiològic de la concentració de substància de vitamina D en el plasma
La vitamina D es genera majoritàriament a la pell, mitjançant la conversió de provitamina D3 a previtamina D3, catalitzada per l’exposició a la llum solar. Aquest és evidentment
un factor molt variable, que depèn, entre altres, de la ubicació geogràfica, els paràmetres
estacionals i l’estil de vida. La presència de la vitamina D a la dieta és molt limitada i les
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quantitats apreciables es troben quasi exclusivament als peixos grassos i en algunes
espècies de bolets. De fet, aproximadament el 80 % de la síntesi de vitamina D en condicions habituals s’hauria de donar per la via cutània. Tenint en compte que gran part de
la població dels països industrialitzats no es troba a l’aire lliure en els moments en què
la llum solar és més efectiva (10 h a 14 h), és comprensible que molta gent no arribi a la
concentració de substància en el plasma considerada com òptima i sovint s’opti per la
utilització de suplements.
Totes aquestes particularitats són la causa d’una enorme variabilitat intraindividual i
interindividual en les reserves de vitamina D, fet que s’accentua encara més en considerar diversos factors com l’edat, l’ètnia i la pigmentació cutània. Si a aquestes variables hi
afegim els mecanismes de regulació per part de la paratirina («paratohormona») i els productes del metabolisme fosfocàlcic, així com les successives hidroxilacions necessàries
per arribar a la forma activa, la 1,25-OH vitamina D, queda clar que ens trobem davant
d’un problema complex, que suposa un repte per als laboratoris clínics.
Figura 1. Esquema simplificat de la formació i el metabolisme de la vitamina D.

Una descripció detallada del metabolisme complet de la vitamina D queda fora de
l’abast d’aquest document, però en tot cas s’han d’apuntar les següents qüestions clau.
La vitamina, sigui ingerida o sintetitzada a la pell, patirà una hidroxilació hepàtica per
passar a 25-OH vitamina D i posteriorment una segona hidroxilació, fonamentalment al
ronyó, de manera que acabarà constituint la 1,25-OH vitamina D. Aquesta última és la
forma activa i té diverses funcions, entre les quals destaca la millora de l’absorció de calci
i fòsfor (Figura 1 i 2).
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Encara que mesurar la concentració de substància d’1,25-OH vitamina D en el plasma
pugui semblar, en primera instància, l’opció més lògica per als laboratoris clínics, la seva
vida mitjana en plasma és molt curta, entre 4 i 6 hores. Aquesta manca d’estabilitat fa que
en gairebé tots els casos sigui més útil el mesurament de 25-OH vitamina D, que presenta
una vida mitjana de 25 dies i es considera en general un millor indicador de les reserves
individuals de vitamina D.
Tot i així, el mesurament de la concentració de substància d’1,25-OH vitamina D en el
plasma està indicat en les següents circumstàncies:
• Tots els raquitismes en general.
• Sospita d’activitat alfa-1-hidroxilasa extrarenal augmentada: sarcoïdosi, tuberculosi, artritis
reumatoide, malaltia inflamatòria intestinal i determinades malalties limfoproliferatives.

En la insuficiència renal, el consens de les principals societats de nefrologia estableix
que la deficiència d’1,25-OH vitamina D per dèficit d’activitat d’alfa-1-hidroxilasa existirà
sempre i per tant el seu mesurament és redundant. En tota la resta de casos, serà d’elecció el mesurament de la concentració de substància de 25-OH vitamina D en el plasma.
Figura 2. Esquema simplificat de l’acció de la vitamina D sobre el metabolisme ossi.

Des del seu descobriment l’any 1987, el receptor de la vitamina D s’ha vist relacionat
amb un ampli ventall de gens implicats en malalties molt variades. Per exemple l’IRF8 s’ha
associat a l’esclerosi múltiple o el PTPN2 a la malaltia de Crohn i a la diabetis mellitus de
tipus 1. També s’han efectuat alguns estudis que relacionen la deficiència de vitamina D
amb diverses neoplàsies, fonamentalment les de còlon. Tot i així, aquestes relacions,
tant d’interès diagnòstic com de tractament, romanen significatives només en estudis
observacionals però no han demostrat un nivell d’evidència científica suficient per a ser
directament aplicables en la pràctica clínica. De fet, l’administració de vitamina D a dosis
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no tòxiques sembla no ser eficaç per provocar una resposta terapèutica en aquestes
malalties.
A hores d’ara els únics consensos de màxim nivell d’evidència són els que impliquen
una relació directa entre la concentració de substància de 25-OH vitamina D en el plasma per sota l’interval de referència i determinats trastorns del metabolisme ossi, com
el raquitisme i l’osteomalàcia. La suplementació i el mesurament de 25-OH vitamina D
en aquests casos han demostrat la seva utilitat, però encara no existeix un acord sobre
quina és la concentració de substància considerada deficient o insuficient, com veurem
més endavant.
Determinades societats reconeixen també una relació entre els valors de concentració
inadequats de la vitamina D i les alteracions de la motricitat i caigudes. Aquest és un
factor de molt interès, a causa de l’elevada incidència d’aquests episodis en gent gran
institucionalitzada. A hores d’ara encara no queda clar si la relació causa-efecte entre la
freqüència més gran de caigudes és deguda a una concentració de substància de calci
en el plasma per sota l’interval de referència i les consegüents disfuncions musculars
causades pel dèficit de la vitamina o a la manca d’acció d’aquesta sobre els receptors
específics. En tot cas, en general s’accepta que corregir la deficiència mitjançant suplements de vitamina D acompanyats de calci és una eina efectiva en aquestes situacions.
Els trastorns relacionats amb la vitamina D gairebé sempre són del tipus carencial, tot
i que en determinats casos es pot arribar a la toxicitat, fenomen cada cop més freqüent
a causa del progressiu augment en la utilització de suplements. Una ingesta excessiva
de vitamina D2 o vitamina D3 pot causar un quadre tòxic, en el que destaquen la concentració de substància de calci i fosfat en el plasma per sobre l’interval de referència i la
supressió de la paratirina («paratohormona»). Aquest fenomen també es pot donar en els
casos esmentats anteriorment, en els que existeix un augment de l’activitat d’alfa-1-hidroxilasa, generalment d’origen extrarenal –macròfags o algunes cèl·lules tumorals–.
Aspectes metodològics relacionats amb el mesurament de la concentració de
substància de vitamina D en el plasma
La vitamina D no és una sola substància, sinó un grup de substàncies amb la mateixa
activitat, relacionades estructuralment amb el colesterol o ergosterol. Són secosteroides,
producte de la fotòlisi induïda per la llum solar, en la que es produeix el trencament d’un
enllaç del segon anell característic de l’estructura dels esteroides. Les substàncies amb
activitat de vitamina D, després de la seva síntesi o ingesta són modificades per hidroxilació, primer en el fetge en la posició 25, i posteriorment en els ronyons (majoritàriament),
per produir el calcitriol (1,25-dihidroxicolecalciferol), que és el compost metabòlicament
actiu. L’enzim 24-hidroxilasa, localitzat fonamentalment en els mitocondris de les cèl·lules
del túbul contornejat proximal, produeix els metabòlits d’eliminació de la vitamina D, dels
quals s’han descrit fins a 50 varietats. La producció hepàtica depèn de la disponibilitat de
vitamina D. Hi ha una resposta heterogènia a la suplementació que pot augmentar o no
les concentracions de substància de 25-OH vitamina D.
La concentració de substància de 25-OH vitamina D en el plasma es correlaciona amb
els diferents estats de malaltia clínica. Els seus valors són un marcador fiable i constituei–40–

xen el millor indicador de l’estat de vitamina D. És un indicador de l’aportament, més que
de la funció. Actualment es considera que les concentracions de substància de 25-OH
vitamina D constitueixen el millor indicador de l’estat de la vitamina D. Aquest inclou la
25-hidroxivitamina D2 (25-OH D2) i la 25-hidroxivitamina D3 (25-OH D3).
La vida mitjana en el plasma de 25-OH vitamina D és de 2-3 setmanes (24 h per la
vitamina D i 4-6 h per la 1,25-(OH)2 D).
En la sang circula unida majoritàriament, un 80 %, a una glicoproteïna transportadora
específica, la transcalciferina o proteïna d’unió a la vitamina D (DBP, acrònim de l’anglès
D-binding protein), sintetitzada en el fetge i estructuralment formada per una única cadena polipeptídica de 52 000 dalton. És una alfa-globulina que té la capacitat de transportar
tots els metabòlits de la vitamina D, però amb una afinitat preferencial per les formes
25-hidroxilades. Es pot considerar que a més de proporcionar un sistema de transport
per la vitamina D, la DBP constitueix el principal lloc d’emmagatzematge i de dipòsit de
25-OH vitamina D. Els metabòlits de la vitamina D2 s’uneixen amb una mica menys de
força a la DBP que la vitamina D3, per tant tindran una major depuració.
Diferents gens poden contribuir a la variabilitat en les concentracions de substància
de 25-OH vitamina D en el plasma en la població sana de forma que certs polimorfismes
poden ser més eficaços en la unió, activació i metabolisme de la vitamina D i per tant,
contribuir a l’heterogeneïtat de les manifestacions clíniques d’un estat baix de vitamina D,
especialment en diferents grups racials.
Existeixen dues formes moleculars diferents, la vitamina D2 que és una molècula de
28 carbonis derivada de l’esterol d’origen vegetal mentre que la vitamina D3 és una molècula de 28 carbonis derivada del colesterol. La diferència entre elles és que la vitamina D2
conté un grup metil i un doble enllaç entre els carbonis 22 i 23; només es diferencien en
l’estructura química de la cadena lateral.
El c3-epímer de la 25-OH vitamina D només difereix estructuralment per l’orientació
espacial del grup hidroxil (alfa i beta) de la posició C3 de l’esquelet estructural. El percentatge de 3-epi-25 OH vitamina D3 en relació amb la 25-OH vitamina D3 en nens menors
d’un any varia fins a un 60 %, i, en un 41 % d’adults sans s’han informat concentracions
en el plasma quantificables.
Dades recents suggereixen que el metabòlit 24, 25-(OH)2 vitamina D i el quocient 24, 25-(OH)2 vitamina D / 25-OH vitamina D podria tenir utilitat clínica com a índex de
la depuració de la vitamina D i com a predictor de la resposta, identificant els individus
que són metabolitzadors ràpids i lents (24-hidroxilasa) del catabolisme. També s’ha suggerit que la 24, 25-(OH)2 vitamina D podria tenir un paper anabòlic en la curació de les
fractures òssies. A més els canvis en les concentracions en el plasma han estat associats amb la malaltia renal crònica, la hipercalcèmia infantil idiopàtica, la taxa de filtració
glomerular i l’increment del risc d’excreció d’albúmina en orina en pacients amb diabetis
mellitus de tipus 1.
A la taula 1 es resumeixen les principals característiques des del punt de vista clínic i
metodològic dels metabòlits més rellevants relacionats amb la vitamina D.
–41–

Taula 1. Característiques rellevants clíniques i metodològiques d’alguns metabòlits de la vitamina D.

Metabòlit

25-OH-D2

3-epi-25-OH-D3

24,25-OH 2 -D3

Sí

Sí (suplement D2)

Sí (infants
< 2 anys)

Sí (10-15 % de 25-OH-D3)

Estat nutricional

Sí

Sí

Per definir

No

Grups poblacionals

Sí

Sí (suplement D2)

Sí (infants
< 2 anys)

Malaltia renal crònica?

Malaltia

Sí

Sí

?

Concentració
en sang

25-OH-D3

Marcador de catabolisme

Marcador de
monitoratge

Sí

Sí (suplement D2)

?

Indicadors de
toxicitat

Sí

Sí

?

-

Sí

No (excepte
Roche)

100-105 %

58-105 %

<3%

Interferència
analítica

-

No

Sí
(columna
ODS** C18)

No

Utilitat clínica
individual

Sí

Sí

Per definir

No

Interferència
analítica
Reactivitat
creuada amb
immunoanàlisi*

Sí (predictor de resposta
a tractament)
Quocient
24,25-(OH) 2 -D3/25-OH-D3
Marcador catabolisme:
metabolitzadors
Sí
24 %
(Enzimoimmunoanàlisi)

Adaptat de Granado Lorencio F, Blanco-Navarro I, Pérez-Sacristán B. Critical evaluation of assays for
vitamin D status. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2013;16(6):734-40. doi: 10.1097/MCO.0b013e328364ca96.
*Dades aportades pel fabricant
** octadecylsilane.

Per mesurar la concentració de substància de 25-OH vitamina D en el plasma, existeixen diferents procediments manuals basats en la immunoanàlisi (radioimmunoanàlisi,
enzimoimmunoanàlisi) i automatitzats que són els més emprats als laboratoris clínics, i
també en procediments cromatogràfics (cromatografia líquida amb detector ultraviolatvisible i cromatografia líquida acoblada a un detector de triple quadrupol) (Taula 2).
Observant els canvis dels procediments de mesura dels participants als programes
externs de la qualitat, es comprova que en els darrers anys les radioimmunoanàlisis manuals han estat suplantades per immunoanàlisis automatitzades quimioluminiscents. En
paral·lel s’observa una millora en la imprecisió interlaboratori (passant d’un CV de 30 %
el 1995 a un 14 % el 2014).
Aquesta millora de la dispersió de resultats dels procediments de mesura és deguda
al fet que, el 2009, l’Institut Nacional de Patrons i Tecnologia (NIST, acrònim de l‘anglès
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Institute of Standards and Technology) amb l’ajuda de l’Oficina de Suplements de la Dieta
de l’Institut Nacional de la Salut (en anglès National Institutes of Health’s Office of Dietary
Supplements) va desenvolupar un nou material de referència per la vitamina D per ajudar
als laboratoris a validar la seva exactitud. El material de referència és el SRM 972 i els
calibradors SRM 2972 (solució). Aquests materials representen un primer pas cap a l’estandardització de la mesura de la vitamina D.
El Programa d’estandardització de la vitamina D (VDSP, acrònim de l’anglès Vitamin D
Standardization Program) identifica ID-LC/MS/MS com el procediment de mesura de referència (RMP, acrònim de l’anglès reference measurement procedure) de la 25-OH vitamina D i el material de referència, NIST Standard SRM 2972 (SRM, acrònim de l’anglès
standard reference materials).
És molt important que els laboratoris verifiquin amb materials de referència els seus
procediments de mesura o que els procediments que utilitzin siguin traçables als de
referència.
La disponibilitat de material de referència així com la participació en programes de
control de qualitat constitueixen un aspecte fonamental per disminuir la variabilitat entre
laboratoris i així augmentar la fiabilitat dels resultats.
Condicions premetrològiques
La 25-OH vitamina D i la 1,25 vitamina D són molt estables en sèrum, probablement
per estar fortament unides a la seva proteïna transportadora. No es presenten diferències
significatives en les concentracions de 25-OH vitamina D amb períodes llargs de congelació o cicles repetits de congelació i descongelació.
Els estudis publicats indiquen que les immunoanàlisis no estan afectades pel tipus de
contenidor amb gel separador. Un terç dels usuaris de cromatografia líquida (HPLC, acrònim de l’anglès high performance liquid chromatography) acoblada a un detector d’ultraviolat (UV) o HPLC acoblada a l’espectrometria de masses en tàndem (HPLC-MS/MS),
han observat interferències que porten a valors molt augmentats de 25-OH vitamina D.
Algunes immunoanàlisis es poden veure afectades per la presència d’EDTA. Pel mesurament de la 25-OH vitamina D per HPLC es recomana fer servir sèrum recollit en tubs
sense gel separador i no plasma.
Taula 2. Característiques dels principals procediments de mesura de la 25-OH vitamina D.

Procediment

Avantatges

Inconvenients

Immunoanàlisis manuals
Radioimmunoanàlisi
després extracció
Enzimoimmunoanàlisi

•
•
•
•
•

Disminueix efecte matriu
Relativament econòmica
Relativament senzilla
Relativament econòmica
Relativament senzilla
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• Necessitat instal·lació radioactiva
• Recuperació Vit D2
• Susceptible efecte matriu (EIA,
IA)

Procediment

Avantatges

Inconvenients

Immunoanàlisis manuals

Immunoanàlisis automatitzades

• Relativament econòmiques
• Tècnicament senzilles
• Alt rendiment
• La majoria presenten bona intercanviabilitat amb el mètode
de referència

Procediments cromatogràfics

• Baix cost de reactius

HPLC/ UHPLC

LC/MS/MS

• Extracció (SPE) disminueix interferències
• Pot ser semiautomatitzat
• Determinació simultània D3 i D2
• Determinació simultània amb
altres components (vit A, vit E,
carotenoides)
• Control del mètode (estandardització)
• Alta precisió i exactitud
• Procediment de referència
(gold standard) si està adequadament validat

•
•
•
•

Possible variabilitat entre lots
Susceptible efecte matriu
Variable recuperació
Reactivitat creuada dels diferents metabòlits

• Alt cost en equipament
• Personal especialitzat
• Pot necessitar més volum de
mostra
• Menor rendiment/treball laboriós
• Possible interferència C3-epi
Vit D (columna)

• Possible interferència (supressió iònica)

HPLC: cromatografia líquida d’alta eficàcia; UHPLC: cromatografia líquida d’alta eficàcia
acoblada a un detector d’ultraviolat; LC/MS/MS: cromatografia líquida d’alta eficàcia acoblada
a l’espectrometria de masses en tàndem; EIA: enzimoimmunoanàlisi; IA: immunoanàlisi.

En resum els procediments de mesura automatitzats basats en la immunoanàlisi
presenten una bona imprecisió, són comparables amb els basats en la cromatografia i
presenten una sensibilitat requerida per identificar les concentracions de substància de
vitamina D en el plasma molt per sota l’interval de referència. El problema que presenten
alguns és la manca d’especificitat a causa de la reactivitat creuada amb alguns dels
metabòlits i la presentació d’interferències amb la matriu de la mostra per la falta de pretractament. Cal que cada laboratori conegui l’especificitat de la immunoanàlisi que utilitza.
Totes mesuren el 100 % de la concentració de substància de 25-OH D3 però no totes el
100 % de la concentració de substància de 25-OH D2 i algunes detecten l’epímer i altres
no, fet que pot tenir importància si es processen mostres de nens de menys de 2 anys.
Els procediments cromatogràfics necessiten un tractament previ d’extracció de la
mostra la qual cosa suposa l’alliberament de la proteïna i la seva precipitació abans d’extreure la vitamina i també l’eliminació de lípids o altres substàncies que podien interferir
en la mesura de la concentració de substància de vitamina D en fase sòlida (manual o
en línia). Cal disposar de personal experimentat i tenir en compte que es pot infravalorar
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la vitamina D si la línia de base no és l’adequada o sobreestimar-la si hi ha un fals pic en
el cromatograma. En comparació amb els procediments basats en la immunoanàlisi es
necessita més volum i el rendiment és menor.
S’ha de tenir en compte que en el procediment de mesura basat en la cromatografia
líquida amb el detector en tàndem s’ha d’escollir el calibrador adequat per la traçabilitat
al mètode de referència. A més són molt importants les condicions de configuració per
evitar els problemes d’efecte matriu o amb els anàlits que elueixen al mateix temps que
la vitamina D.
Aquests procediments cromatogràfics són els únics que permeten mesurar específicament la concentració de substància de 3-epi-25 OH vitamina D (existeixen diferents
procediments descrits per resoldre els epímers però normalment necessitem una columna especial) i la 24, 25 (OH)2 vitamina D, tot i que a causa de les baixes concentracions,
no es detecten en tots els sèrums.
Com les concentracions de substància de l’epímer C-3 poden ser molt elevades en
el plasma dels nadons, és recomanable que, en el treball habitual, en aquests pacients
s’utilitzin procediments de mesura que, o bé no detectin aquest epímer (és a dir que no
hi hagi interferències), o bé el mesurin de forma individualitzada per no interferir en la mesura de la concentració de substància de 25-OH vitamina D, encara que el seu significat
biològic és actualment incert.
Els procediments de mesura cromatogràfics permeten mesurar alhora altres vitamines
liposolubles conjuntament amb la 25-OH vitamina D.
Encara que diferents aspectes metodològics limiten la comparabilitat entre estudis i
l’establiment de valors discriminants per definir la deficiència, els laboratoris clínics haurien de ser capaços de proporcionar valors de 25-OH vitamina D amb exactitud i traçables
als mètodes de referència.
La utilització de procediments capaços de quantificar de forma independent la concentració de substància de 25-OH D2 (ercalcidiol), 25-OH D3 (calcidiol) i l’epímer C-3
seria d’especial importància en estudis poblacionals. La prevalença d’hipovitaminosis D
observada, tant en poblacions com en la pràctica clínica, varia segons el procediment
utilitzat i els valors discriminants establerts per la seva definició.
En diferents articles s’ha objectivat que la classificació clínica dels pacients és diferent
segons el procediment de mesura utilitzat pel laboratori, fins i tot en casos d’utilització de
procediments cromatogràfics amb detector de triple quadrupol quan no es treballa amb
el mateix material de calibratge. S’ha descrit que s’haurien d’usar valors per la presa de
decisions clíniques més que valors de referència basats en mostres de poblacions.
A causa d’aquesta variabilitat i la falta de traçabilitat a mètodes i estàndards internacionals, s’hauria de reconsiderar la interpretació de les recomanacions, els valors discriminants i les relacions entre la ingesta-estat i els objectius de salut. El concepte de 25-OH
vitamina D biodisponible també influiria en el càlcul de nous valors discriminants.
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Controvèrsies relacionades amb la vitamina D
En general s’accepta que la mesura de la concentració de substància de 25-OH vitamina D en el plasma és el procediment més fiable per a conèixer les reserves de vitamina D.
En els darrers anys la deficiència o insuficiència de vitamina D s’ha associat a múltiples
objectius de salut que van més enllà de la salut òssia, fet que ha portat a un augment
espectacular de les sol·licituds de mesurament de la concentració de substància de vitamina D així com la despesa en la seva suplementació.
Enfront aquesta situació d’augment progressiu, caldria establir criteris de justificació
de la seva sol·licitud, d’acord amb les recomanacions existents per tal de racionalitzar-ne
la demanda.
Són nombrosos els punts de controvèrsia que giren entorn de la vitamina D, entre ells
la definició de l’estat adequat o suficient vitamina D.
No estan definides quines són les concentracions en el plasma òptimes per a la salut
òssia en l’ésser humà, si aquestes són les mateixes per a totes les edats i quin és el valor
discriminant que ens permeti establir la necessitat o no de tractament amb suplements
de vitamina D.
Els criteris per a definir una concentració de substància òptima de 25-OH vitamina D
en el plasma inclouen, la concentració de vitamina D que eviti que la concentració de
substància de paratirina («paratohormona») augmenti per sobre dels valors de referència,
l’adequada producció renal d’1,25-OH vitamina D que asseguri una correcta absorció
intestinal de calci, i la concentració òptima per a prevenir les manifestacions clíniques
relacionades amb el dèficit (per exemple, el raquitisme en la infància i, en la vida adulta,
l’osteopènia, l’osteoporosi i les fractures òssies).
S’han publicat recomanacions de diferents valors discriminants que ens indicarien els
estats de deficiència, insuficiència i suficiència de vitamina D (Taula 3). Aquests valors
proposats per experts estan basats en procediments de mesura concrets, pel que no
poden ser acceptats universalment com a vàlids. A més, la gran variabilitat de resultats
de la mesura del calcidiol que existeix amb els diferents procediments, implica una classificació diferent dels individus.
Taula 3. Classificació dels diferents estats clínics de vitamina D segons
l’Institut de Medicina i la Societat d’Endocrinologia.

IOM (Institute of Medicine)
Interpretació

Endocrine Society

25-OH-D
(nmol/L)

25-OH-D
(ng/mL)

25-OH-D
(nmol/L)

25-OH-D
(ng/mL)

Deficiència

< 30

< 12

< 50

< 20

Insuficiència

30-50

12-20

50-75

20-30

Suficiència

> 50

> 20

> 75

> 30

50-100

20-40

75-125

30-50

Òptim experts
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En general, s’accepta que una concentració de substància de 25-OH vitamina D en
el plasma al voltant de 75 nmol/L (30 ng/mL) és adequada per a una salut òssia òptima i
que una inferior a 50 nmol/L (20 ng/mL) és subòptima.
No obstant això, el comitè de l’Institut de Medicina (IOM, acrònim de l’anglès Institute
of Medicine) en les seves últimes recomanacions del 2011, modera aquestes xifres. Després d’una acurada revisió de l’evidència, afirmen que valors de 40 nmol/L (16 ng/mL) cobreixen els requeriments d’aproximadament la meitat de la població, i valors de 50 nmol/L
(20 ng/mL) els del 97,5 %. Les dades sobre els beneficis d’una major concentració de
substància en el plasma són escasses, particularment les que fan referència als efectes
a llarg termini. Un altre punt de controvèrsia estaria relacionat amb les indicacions de la
mesura de la concentració de substància de 25-OH vitamina D en el plasma.
Actualment l’avaluació de la deficiència de vitamina D ha passat a ser una pràctica en
el treball habitual del laboratori.
No hi ha evidències dels beneficis de mesurar la concentració de substància de 25-OH
vitamina D en el plasma en la població asimptomàtica, per la qual cosa no està recomanat fer el cribratge d’hipovitaminosi D a la població general. El que és important és conèixer quina és la població amb més risc de deficiència de vitamina D: persones grans o
institucionalitzades, persones amb pell molt fosca o que van totalment cobertes, pacients
amb malabsorció intestinal, nens i adults amb obesitat important, dones embarassades
i en lactància, i pacients tractats amb fàrmacs que disminueixen la seva concentració,
entre d’altres.
La mesura de la concentració de substància de 25-OH vitamina D en el plasma estaria
justificada per a confirmar el dèficit de vitamina D en pacients que presentin signes o
símptomes de deficiència (raquitisme, osteomalàcia, «hipocalcèmia» simptomàtica, debilitat muscular proximal –caigudes–, etc.), i també en grups d’alt risc en els que s’esperi
aconseguir una resposta adequada al tractament.
Tot i així, segons les opinions dels experts, tots els dèficits de vitamina D es poden suplementar de manera segura sense necessitat de recórrer a la mesura de la concentració
de substància de 25-OH vitamina D en el plasma. Seria suficient prescriure l'exposició
a llum solar o proporcionar a tots els grups de risc suplements de dosis adequades de
vitamina D.
Un altre punt de controvèrsia és el que fa referència al tractament del dèficit o la insuficiència, és a dir, amb quin tipus de preparat cal suplementar, quines són les dosis i pautes
recomanades i si hi ha necessitat de fer el monitoratge.
Hi ha disponibles múltiples preparats de vitamina D i els seus metabòlits per al tractament del dèficit.
En el tractament de la insuficiència de vitamina D, els preparats recomanats per a la
suplementació són la vitamina D3 (colecalciferol) i la vitamina D2 (ergocalciferol), sent el
colecalciferol el que augmenta més eficientment les concentracions de substància de
25-OH vitamina D en el plasma. En el nostre país no estan comercialitzats els preparats
que contenen ergocalciferol.
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Les dosis de suplements de vitamina D3 recomanades oscil·len entre 400-800 UI/dia,
segons l’IOM, i 400-2 000 UI/dia, segons la Societat d'Endocrinologia (Endocrine Society
en anglès).
A aquestes dosis de tractament és difícil la intoxicació. Dosis inferiors a 10 000 UI/dia
no estan associades a toxicitat, sí en canvi dosis iguals o superiors a 50 000 UI/dia.
L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (European Food Safety Authority en anglès) assegura que dosis de 4 000 UI/dia són segures per adults i nens de més d’11 anys.
Per altra banda cal tenir en compte que tot i que el preparat recomanat segueix sent
el colecalciferol, en el nostre país no existeixen preparats comercials exclusius de colecalciferol que siguin d’administració diària còmoda o que no estiguin associats a calci.
Per aquest motiu, un dels preparats més àmpliament utilitzats fins ara en el nostre entorn
és el que conté el metabòlit de la vitamina D3, el calcidiol o calcifediol (Hidroferol®), amb
una activitat biològica molt més potent que el colecalciferol, i, per tant, amb més risc de
toxicitat si no s’administra a la pauta adequada.
Els pacients que reben tractament amb suplements de vitamina D, poden presentar
una gran variabilitat de resultats en la mesura de la concentració de substància de 25-OH
vitamina D en el plasma segons el tipus de preparat utilitzat i moment que es realitza el
mesurament en relació a la presa del suplement.
Un darrer punt a tractar seria el que fa referència al monitoratge de la suplementació
amb vitamina D3. En la majoria de pacients, especialment en els casos d’insuficiència, el
monitoratge no seria necessari. Convèncer al pacient de l’objectiu de la suplementació
i de la importància de l’adherència al tractament, sempre serà més còmode, pràctic i
barat que la realització de controls analítics periòdics que, a més, presenten una elevada
variabilitat en els resultats.
En tot cas, el monitoratge es podria contemplar als 3 o 6 mesos posteriors a l’inici del
tractament, en els grups d’alt risc quan es consideri necessari, així com per a confirmar
l’adhesió al tractament en cas de dubte.
Per a controlar els efectes de la infradosificació o la sobredosificació del tractament
amb suplements de vitamina D3, haurien de ser suficients els controls amb la mesura
de la concentració de substància de calci, albúmina i fosfat en el plasma i el quocient
concentració de substància de calci / concentració de substància de creatinina en l’orina
juntament amb la depuració de creatinina.
Les consideracions finals sobre els punts de la controvèrsia tractats quedarien resumides breument en:
• Els experts estan d’acord que concentracions de substància en el plasma per sota de
50 nmol/L (20 ng/mL) són subòptimes per a la salut òssia i que l’interval comunament
acceptat de suficiència seria 75-100 nmol/L.
• No està recomanat fer el cribratge d’hipovitaminosi D a la població general. En pacients
amb risc d’hipovitaminosi es podria prescriure l’exposició al sol o la suplementació
sense ser necessari mesurar la concentració de substància de calcidiol en el plasma.
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Sí que seria recomanable confirmar el dèficit de vitamina D en pacients amb signes o
símptomes de deficiència.
• El monitoratge tampoc seria necessari en la majoria de pacients, tot i que es podria contemplar en els grups d’alt risc, o bé per confirmar l’adhesió al tractament en cas de dubte.
• Actualment l’objectiu hauria d’anar encaminat a la racionalització de la demanda, establint
criteris de justificació del seu mesurament tenint en compte les recomanacions existents.
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La concentració de l’antigen específic de la pròstata en el plasma (d’ara endavant
PSA) és actualment la magnitud biològica (també anomenada marcador) tumoral més
utilitzada en la detecció del càncer de pròstata (CaP), tot i la problemàtica derivada del
seu ús (1). És coneguda la seva falta d’especificitat diagnòstica, de manera que sovintegen els valors falsos positius en pacients amb malalties benignes de la pròstata. De fet,
la biòpsia de la pròstata té un resultat positiu en només el 25 % dels pacients amb una
concentració de massa de PSA en el plasma entre 2 i 10 μg/L. Per altra banda, s’observa
la creixent detecció de tumors clínicament no significatius a causa de l’ús extensiu del
mesurament de la concentració de PSA en el plasma com a marcador diagnòstic. Aquest
fet, juntament amb la decisió de fer una biòpsia amb concentracions cada vegada més
baixes de PSA en el plasma, ha donat lloc a la detecció creixent de tumors poc agressius,
de manera que es calcula que el sobrediagnòstic del CaP afecta entre el 27 i el 56 % dels
nous diagnòstics.
Els protocols de vigilància activa han estat dissenyats amb l’objectiu de contrarestar
els efectes negatius del sobretractament, posposant el tractament en aquells malalts
amb un tumor de baix risc fins al moment en què es constata la progressió del tumor. Els
pacients són seleccionats en relació a diferents variables que inclouen una concentració
de massa de PSA en el plasma inferior a 10 μg/L, grau de Gleason menor a 7 i un baix
nombre de cilindres afectats pel tumor.
En el curs dels darrers anys s’han descrit nous biomarcadors del CaP amb el doble objectiu d’augmentar l’especificitat diagnòstica del PSA i de poder diferenciar amb
major eficàcia entre els càncers agressius i els càncers clínicament insignificants, de
manera que permetin seleccionar el tractament més acurat per a cada pacient. Alguns
d’aquests nous biomarcadors estan relacionats amb el PSA, com l’índex de salut de la
pròstata (PHI, acrònim de l’anglès prostate health index) i el panell de quatre cal·licreïnes
(4k score). Per altra banda, el desenvolupament de la biologia molecular ha permès l’estudi de gens associats amb el CaP. Nombrosos treballs han avaluat l’ús del gen PCA3
(acrònim de l’anglès prostate cancer gene) en el diagnòstic del CaP, mentre que l’estudi
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dels microRNAs (miRNAs) ha obert un nou camp per a la recerca d’aquests nous biomarcadors en la detecció i pronòstic del CaP.
PCA3
L’estudi del PCA3 (2, 3) consisteix en l’examen de l’expressió de l’RNAm del gen PCA3
en l’orina obtinguda després d’un lleu massatge de la pròstata. Aquest estudi es fa simultàniament amb el de l’expressió de l’RNAm del gen del PSA, que, perquè no està
sobreexpressat en el CaP, permet normalitzar la quantitat d’RNAm de PCA3 que hi ha en
l’orina estudiada. Així doncs, l’índex de PCA3 consisteix en un índex que relaciona tots
dos RNAs.
Els primers treballs publicats que mesuraven l’índex de PCA3 es basaven en la reacció en cadena per la polimerasa quantitativa (PCR) manual. Els resultats obtinguts van
ser prou valuosos per impulsar l’automatització per estudiar l’RNAm del PCA3 i del PSA.
Aquest estudi va obtenir la Conformitat europea el novembre del 2006 i va ser aprovat
l’any 2012 per l’Administració d’Aliments i Medicaments (FDA) dels Estats Units d’Amèrica
per decidir la repetició de la biòpsia de pròstata en homes majors de 50 anys que tenen
una o més biòpsies prèvies amb un resultat negatiu.
L’any 2010 una metaanàlisi publicada per Ruiz-Aragón i Márquez-Peláez (4) resumia les
aportacions més qualificades publicades fins al moment, concloent que l’índex de PCA3
en l’orina és útil en la detecció del CaP. Els autors indicaven que la sensibilitat variava del
46,9 % al 82,3 %, mentre que l’especificitat anava del 56,3 % al 89 %. Els autors també
recollien que el valor discriminant més utilitzat era 35, encara que la FDA recomana usar
un índex de 25.
Una anàlisi comparativa publicada l’any 2013 per Bradley et al. (5), basat en 34 estudis
observacionals, concloïa que l’eficàcia diagnòstica de l’índex de PCA3 és més alta que la
mesura de la concentració en el plasma del PSA, però també assenyalava que l’evidència
no és suficient per afirmar que l’índex de PCA3 permeti obtenir millors resultats globals.
La sensibilitat de l’índex de PCA3 en aquest estudi va ser de 94,3 % per un valor discriminant del 10 % i del 61,1 % per a un valor discriminant del 35 %, amb un percentatge
dels càncers no diagnosticats del 6 % i 39 %, respectivament. L’estalvi en biòpsies era
del 22 % i del 70 %, respectivament.
Els resultats disponibles suggereixen que l’índex de PCA3 és útil en la detecció del
CaP, sobretot quan hi ha una biòpsia prèvia negativa. No obstant això, la definició del
valor discriminant més eficaç segueix sent una qüestió controvertida. Haese et al. (6) indiquen que un índex de PCA3 de 35 proporciona l’equilibri òptim entre sensibilitat (47 %)
i especificitat (72 %), encara que deixaven de diagnosticar el 21 % dels CaP d’alt grau.
Aquest nombre es podria reduir usant valors discriminants més baixos. Així, Crawford
et al. (7) observen que el nombre de CaP no diagnosticats disminueix del 21,6 % al 5,6 %
baixant el valor discriminant de 35 a 10.
D’altra banda, malgrat que els treballs inicials indicaven que el PCA3 està sobreexpressat en teixit del CaP de manera molt específica, s’ha observat que índexs molt elevats de PCA3, fins i tot per sobre de 100, no asseguren l’existència d’un tumor. En aquest
sentit, Roobol et al. (8) indiquen que, després d’un període de seguiment de 19 mesos, el
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percentatge de CaP detectats va ser major en els pacients amb un índex de PCA3 ≥ 100
(30 % versus 18,8 %), però que la biòpsia seguia sent negativa en molts pacients amb un
índex ≥ 100. També, finalment, és controvertida la relació entre l’índex de PCA3 i l’agressivitat del CaP, de manera que no hi ha unanimitat a l’hora de trobar valors més elevats
en pacients amb un grau de Gleason de 7 o superior.
[-2] proPSA i índex de salut de la pròstata
El [-2] proPSA és la isoforma més estable del proPSA, una fracció del PSA no unit a
proteïna (d’ara endavant PSA lliure) que s’associa a la presència del CaP. Diversos estudis
han mostrat l’interès d’aquest nou biomarcador en la detecció i pronòstic del CaP, bé
sigui com a percentatge en relació al PSA lliure (% [-2] proPSA) o formant part del PHI, un
índex que combina les concentracions en el plasma de [-2] proPSA, PSA lliure i PSA total,
d’acord amb la fórmula ([-2] proPSA / PSA lliure) x √PSA total. Aquest índex, que el 2012
va rebre l’aprovació per la FDA, estaria indicat en homes de més de 50 anys, concentracions de massa de PSA en el plasma entre 4 i 10 μg/L i el tacte rectal negatiu amb l’objectiu
de reduir el nombre de biòpsies negatives.
Segons les dades recollides en una metaanàlisi publicada el 2013 d’acord amb 12 articles rellevants, les àrees sota la corba (ASC) van ser entre 0,635 i 0,78 pel % [-2] proPSA
i entre 0,703 i 0,77 pel PHI. Aquests resultats superaven els resultats observats pel PSA
(0,50-0,585) i el percentatge de PSA lliure (% PSA lliure) (0,58-0,77) (9). Dos estudis multicèntrics, que inclouen respectivament 1 362 i 646 pacients, corroboren la utilitat del
PHI en pacients amb concentracions de massa de PSA en el plasma entre 2 i 10 μg/L.
Stephan et al. (10) referien una ASC de 0,72 i 0,74 pel % [-2] proPSA i el PHI, respectivament, mentre Lazzeri et al. (11) reportaven una ASC de 0,67 per tots dos biomarcadors. El
nostre grup va obtenir resultats similars mostrant ASC de 0,723 i 0,732 pel % [-2] proPSA
i el PHI, respectivament (12).
Diversos estudis han suggerit l’interès d’incloure el % [-2] proPSA i el PHI en un model
multivariat per detectar el CaP. Stephan et al. (10) documenten una millora en l’eficàcia per
detectar el CaP quan afegeixen el % [-2] proPSA o el PHI (ASC 0,75 en tots dos casos)
a un model multivariable basat en l’edat del pacient, el volum prostàtic, el tacte rectal, i
les concentracions del PSA i % PSA lliure en el plasma (ASC 0,69). Igualment, Guazzoni
et al. (13) mostren un guany en l’ASC quan afegeixen el % [-2] proPSA (ASC 0,82) o el PHI
(ASC 0,83) a un model basat en l’edat del pacient, el volum de la pròstata, i les concentracions del PSA i % PSA lliure en el plasma (ASC 0,72).
El nostre grup ha observat una millora en l’ASC des de 0,762 a 0,802 (model de regressió logística) o 0,815 (xarxa neural artificial) quan el PHI i el % [-2] proPSA van ser
inclosos en un model multivariat basat en l’edat del pacient, el volum prostàtic, i les concentracions del PSA i % PSA lliure en el plasma (15). D’altra banda, els nostres resultats
mostren la relació entre el volum de la pròstata i els valors del PHI, de manera que l’ASC
va ser superior en pacients amb un volum prostàtic petit (0,818) que quan el volum era
mitjà (ASC 0,716) o gran (0,654), subratllant que el volum de la pròstata és un factor clau
en la interpretació dels valors del PHI.
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Panell de 4 cal·licreïnes (4k score)
El càlcul 4k score es basa en la mesura d’un panell de 4 cal·licreïnes, i, a més, considera la informació sobre l’edat del pacient, el tacte rectal i l’existència d’una biòpsia negativa
prèvia. Ofereix informació sobre el risc de tenir un CaP d’alt risc i per tant introdueix un
canvi en la filosofia que hi ha darrere la detecció del CaP. L’objectiu ja no és indicar una
biòpsia per diagnosticar un CaP, sinó que pretén detectar únicament tumors agressius,
amb un grau de Gleason 7 o superior.
L’estudi ha estat liderat per Hans Lilja i Andrew Vickers, del Centre del Càncer Memorial Sloan Kettering, que van realitzar una extensa investigació en col·laboració amb
diversos centres europeus amb la finalitat de validar la seva utilitat en la detecció del
CaP. Els resultats d’aquests estudis (16) mostren que, per a la detecció del CaP d’alt
risc, el panell de 4 cal·licreïnes té una ASC (0,793-0,870) superior a l’obtinguda amb el
PSA (0,658-0,816). L’ASC del panell de 4 cal·licreïnes augmentava quan el càlcul també
incloïa el resultat del tacte rectal, amb ASCs que anaven de 0,798 a 0,903. L’addició del
volum prostàtic en el càlcul no aportaria un augment apreciable en la seva eficàcia (17).
Aquests resultats, corresponents a estudis retrospectius, han estat confirmats en un
estudi prospectiu multicèntric (18) que va avaluar 1 012 pacients, observant una ASC de
0,82. L’estudi documentava una important reducció del nombre de biòpsies que arribava
a ser del 58 % usant un valor discriminant del 15 %, amb el qual es deixaven de diagnosticar un 4,7 % dels tumors d’alt risc. Usant un valor discriminant del 6 %, la reducció en
el nombre de biòpsies era tan sols del 30 %, però només es perdien l’1,3 % dels tumors
d’alt risc. Per altra banda, el càlcul del 4k score fet els 50 i 60 anys també ofereix informació addicional a la que dóna el valor del PSA per predir quins pacients tenen un major
risc de desenvolupar metàstasis a distància al cap de 20 anys (19).
Conclusions
La concentració del PSA en el plasma segueix sent el biomarcador més utilitzat en
la detecció del CaP. Això no obstant, els resultats disponibles suggereixen la utilitat de
nous biomarcadors amb l’objectiu de millorar l’especificitat diagnòstica del PSA i contribuir a identificar el grup de pacients amb un tumor agressiu. La guia clínica de la NCCN
(acrònim de l’anglès National Comprehensive Cancer Network) per la detecció precoç
del CaP (20) considera que el PHI i el càlcul de 4k score poden aportar informació en la
detecció del CaP, encara que no consideren que hagin de ser considerats com a estudis
de primera línia. Igualment, indica que l’índex de PCA3 pot ser valuós en malalts amb
una biòpsia negativa prèvia. Per altra banda, nombrosos treballs suggereixen que l’estudi
dels miRNAs en sang o orina, entre els quals es troben el miR-141, el miR-375 i el miR-21,
podria ser útil en la detecció i pronòstic del CaP, encara que prèviament caldria estandarditzar adequadament els protocols de laboratori clínic emprats en el seu estudi (21).
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Els virus emergents i reemergents constitueixen una preocupació creixent per la salut
pública. Els darrers anys han estat un clar exemple, amb els casos següents:
• La síndrome respiratòria de l’Orient Mitjà provocada per un nou coronavirus identificat
el 2012.
• L’entrada del virus Chikungunya a Amèrica a finals del 2013, on no havia estat detectat
fins aleshores i que ha provocat una epidèmia de més d’un milió de casos durant el 2014,
amb totes les probabilitats d’establir-se en el territori de forma endèmica.
• L’epidèmia d’Ebola detectada el 2014, la més important de la història, que ha provocat
més afectats i més morts que tots els brots anteriors.
• El recent sorgiment del virus Zika en el continent americà, on s’expandeix sense quasi
cap control, i que té especial rellevància clínica per l’afectació potencial del fetus en cas
d’infecció de les dones embarassades.

A més d’aquests episodis de fort impacte mediàtic, cal tenir en compte la importància
d’altres virus reemergents més coneguts. S’ha de destacar el virus del dengue, que és
l’arbovirus (virus transmès per artròpodes) més important i que representa la malaltia
infecciosa transmesa per vectors que més ràpidament ha augmentat en les últimes dècades. Les estimacions recents suggereixen que en alguns anys podrien veure’s prop de
400 milions d’infeccions pel virus del dengue. El principal vector del virus del dengue i
el Chikungunya és el mosquit Aedes aegypti, però també es pot transmetre per l’Aedes
albopictus (l’anomenat popularment mosquit tigre).
La rellevància dels virus emergents i reemergents es posa de manifest a diversos
àmbits. Per un cantó, hi ha l’impacte sobre la salut (i l’economia) en les àrees endèmiques o afectades per una epidèmia. Algunes d’aquestes malalties, com el dengue,
són considerades malalties tropicals oblidades (en anglès neglected tropical diseases),
d’acord amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS) perquè afecten fonamentalment
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regions tropicals i subtropicals. Tenen un efecte negatiu enorme sobre el desenvolupament d’aquestes regions i un impacte greu en les persones que viuen en la pobresa i amb
escassos recursos sanitaris al seu abast. Per un altre cantó, la possibilitat que aquests
virus puguin arribar a zones no endèmiques, on tradicionalment no han estat presents,
és una realitat. Els casos importats i de contagi local del virus de l’Ebola, i els casos de
transmissió autòctona del virus del dengue i Chikungunya a Europa i els Estats Units, fan
que la percepció d’aquestes amenaces sigui més evident i es desencadenin esforços de
vigilància i control de la salut pública.
Es fa especial atenció als principals virus emergents a Catalunya. Aquí, com en altres
països europeus com França o Itàlia, els arbovirus representen una preocupació creixent
a causa de l’expansió de l’Aedes albopictus, mosquit que presenta una gran capacitat
d’adaptació i extensió a nous territoris. Encara que els factors determinants de l’aparició
d’un brot no són del tot coneguts, n’hi ha dos que sí que són necessaris per a una transmissió autòctona dels virus del dengue, Chikungunya o Zika a Catalunya: la presència de
mosquits potencialment transmissors i la coincidència del mosquit amb viatgers infectats.
En la ponència, es tracta l’augment de la probabilitat de la transmissió, amb les dades recents sobre aquests virus, l’augment dels casos importats i l’expansió d’Aedes albopictus.
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Les guies europees pel maneig de la dislipèmia i la prevenció cardiovascular, publicades respectivament el 2011 i el 2012 per un comitè conjunt de l’ESC/EAS (acrònim de
l’anglès European Society of Cardiology/European Atherosclerosis Society) (1, 2), van
tenir una bona acollida a Espanya, amb diverses iniciatives per fomentar la seva implementació (3, 4). A finals del 2013 es va publicar la guia de l’ACC/AHA (acrònim de l’anglès
American College of Cardiology/American Heart Association) (5), que va crear molta polèmica per diversos aspectes diferencials amb les guies europees, i, també, amb les anteriors nord-americanes. Un dels punts més controvertits és que les guies de l’ACC/AHA
han deixat de recomanar la utilització d’objectius terapèutics lipídics. A la taula 1 podem
veure les diferències més importants entre les dues guies.
D’una manera resumida, podem destacar els següents punts:
• Ambdues guies destaquen la importància de la concentració de substància de colesterol
unit a lipoproteïnes de baixa densitat (d’ara endavant cLDL) en el plasma com a principal
factor de risc lipídic.
• Pels pacients de molt alt risc, com són els pacients amb malaltia cardiovascular, la guia
ESC/EAS inclou, com a opcional, una reducció del 50 % respecte al valor basal si no
s’arriba a l’objectiu terapèutic d’una concentració de substància de cLDL < 1,8 mmol/L
(< 70 mg/dL) en el plasma. La guia ACC/AHA recomana utilitzar directament el tractament
amb estatines d’alta intensitat, per reduir la concentració de substància de cLDL en el
plasma per sota el 50 %.
• En la prevenció primària i per pacients amb una concentració de substància de
cLDL > 4,9 mmol/L (≥ 190 mg/dL) en el plasma, la guia ACC/AHA recomana d’entrada
el tractament amb estatines d’alta intensitat, mentre que la guia europea senyala com a
objectiu una concentració de substància de cLDL < 2,5 mmol/L (< 100 mg/dL).
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• Per pacients amb diabetis mellitus i altres factors de risc o lesió d’òrgans diana, les
guies de l’ESC/EAS recomanen el tractament intensiu per arribar a un objectiu d’una
concentració de substància de cLDL < 1,8 mmol/L (< 70 mg/dL) en el plasma mentre
que les guies de l’ACC/AHA recomanen estatines d’alta intensitat. Als pacients de risc
baix amb diabetis mellitus, ambdues guies recomanen un tractament menys intensiu
(objectiu d’una concentració de substància de cLDL < 2,5 mmol/L (< 100 mg/dL) en el
plasma segons l’ESC/EAS i el tractament de moderada intensitat segons l’ACC/AHA.
• Les guies de l’ESC/EAS recomanen la utilització de l’SCORE (acrònim de l’anglès Systematic Coronary Risk Evaluation) per al càlcul del risc cardiovascular que mesura el risc
d’un primer esdeveniment cardiovascular mortal, i es considera com a risc alt quan és
≥ 5 % en els propers 10 anys, mentre que la funció de l’ACC/AHA (race- and sex-specific
pooled cohort equations en anglès) mesura el risc de morbimortalitat cardiovascular, i
es considera com a risc alt quan és ≥ 7,5 %.
• Les guies de l’ESC/EAS recomanen el càlcul del risc relatiu o de l’edat vascular en gent
jove, mentre que les guies de l’ACC/AHA recomanen el càlcul de risc de per vida (life
time risk).

Un altre grup, de molt prestigi internacional igualment, el NICE britànic (acrònim de
l’anglès National Institute for Health and Clinical Excellence) (6), que té molt en compte
aspectes de cost-efectivitat, també recentment ha publicat un document sobre el maneig
de les dislipèmies, on introdueixen canvis substancials en el càlcul del risc cardiovascular.
Com les guies de l’ACC/AHA, han deixat de recomanar objectius terapèutics lipídics i
com a taula de risc recomanen el QRISK2, taula que mesura el risc de morbimortalitat
cardiovascular, i que s’ha desenvolupat a partir de bases de dades de l’atenció primària
d’Anglaterra. Aquestes taules consideren el risc alt quan és ≥ 10 % en els propers 10 anys.
Específicament, recomanen el tractament amb atorvastatina de 20 mg en la prevenció
primària de la malaltia cardiovascular si el risc és igual a, o supera, el 10 % als 10 anys, i
directament atorvastatina de 80 mg en la prevenció secundària.
Taula 1. Classificació del risc cardiovascular segons les guies europees
(ESC/EAS) i les guies nord-americanes (ACC/AHA).

Guia ESC/EAS 2011

Guia AHA/ACC 2013

Molt alt risc

Risc alt (estatines d’alta intensitat)

• MCV documentada

• MCV documentada

• DM1 o DM2 amb ≥ 1 FRCV o dany òrgan diana

• cLDL > 190 mg/dL i edat ≤ 75 anys

• MRC greu (FGe < 30 mL/min/1,73 m2)

• DM amb valors de cLDL de 70-189 mg/dL, edat
entre 40 i 74 anys i risc CV ≥ 7,5 %

• Risc SCORE ≥ 10 %
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Guia ESC/EAS 2011

Guia AHA/ACC 2013

Alt risc
• Un sol factor de risc molt alt (dislipèmia familiar,
hipertensió greu)
• DM1 o DM2 sense altres FRCV ni lesió òrgan diana
• MRC moderada (FGe 30-60 mL/min/1,73 m2)
• Risc SCORE ≥ 5 % però < 10 %
Risc moderat
• Risc SCORE ≥ 1 % però < 5 %

Risc moderat (estatines de moderada intensitat)
• cLDL > 190 mg/dL i edat > 75 anys
• DM valors de cLDL de 70-189 mg/dL, edat entre
40 i 74 i risc PCEF < 7,5 %
• Risc CV ≥ 7,5 %

Baix risc
• Risc SCORE < 1 %

Baix risc
• Resta de la població

MCV: malaltia cardiovascular; DM: diabetis mellitus; MRC: malaltia renal crònica;
FGe: filtrat glomerular estimat; FRCV: factors de risc cardiovascular; risc CV: risc cardiovascular.
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Tot i que la concentració de substància del colesterol unit a lipoproteïnes de baixa
densitat (d’ara endavant cLDL) en el plasma és la principal diana en la prevenció de la
malaltia cardiovascular, no hem d’oblidar que en un percentatge significatiu de pacients
amb malaltia arterial coronària la concentració de substància de cLDL en el plasma està
dins de l’interval de referència. Avui disposem de nombroses evidències científiques que
ens indiquen que les partícules LDL de menor mida o l’augment del nombre de partícules
LDL suposen un augment del risc cardiovascular, inclús si es donen en individus amb
concentracions de substància òptimes de cLDL en el plasma. Mentre que el mesurament
del diàmetre de les partícules LDL no és, el nombre de partícules pot estimar-se amb
el mesurament de la concentració de substància d’apolipoproteïna B-100 (apoB) en el
plasma. Per a més informació és molt recomanable la lectura de Krauss (1) i Sulkes (2)
on experts internacionals contrasten opinions sobre la utilitat de mesurar les magnituds
relacionades amb el metabolisme lipídic més enllà de les tradicionals.
El paradigma d’alteracions en el nombre i la mida de les lipoproteïnes associades a un
major risc cardiovascular té lloc en la dislipèmia aterògena o dislipèmia diabètica. Aquesta dislipèmia es caracteritza per una concentració de substància de triglicèrid (TG) en el
plasma per sobre de l’interval referència, colesterol de lipoproteïnes d’alta densitat (cHDL)
per sota de l’interval de referència, apoB per sobre de l’interval de referència (nombre de
partícules), LDL més petites i denses, i concentració de substància d’àcids grassos lliures
(AGL) per sobre de l’interval de referència i de lípids en el plasma postprandial també per
sobre de l’interval de referència. Tot això, habitualment acompanyat de concentracions
de substància de cLDL en el plasma dintre l’interval de referència o moderadament per
sobre. El factor que desencadena aquesta cascada d’alteracions lipídiques és la resistència a la insulina i per això és característica de malalties com l’obesitat abdominal, la
diabetis mellitus de tipus 2, la síndrome metabòlica o la hiperlipèmia familiar combinada.
També és habitual trobar-la en malalties com el lupus, l’artritis reumatoide o la dislipèmia
del pacient infectat amb virus de la immunodeficiència humana.
La fisiopatologia de la dislipèmia aterògena arranca amb la resistència del teixit adipós
visceral a la insulina. Això provoca que part del contingut d’AGL segueixi en circulació
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estimulant la síntesi hepàtica de TG en forma de lipoproteïnes de molt baixa densitat
(VLDL). En condicions normals i mitjançant la proteïna transferidora d’èsters de colesterol
(CETP, acrònim de l’anglès cholesteryl ester transfer protein), té lloc un intercanvi de lípids
entre VLDL, LDL i HDL. La VLDL cedeix TG a les LDL i HDL i aquestes cedeixen colesterol
a la VLDL. No obstant això, en presència de resistència a la insulina, el fetge produeix
unes partícules VLDL de major mida (VLDL1) que indueixen un desequilibri en l’acció de
la CETP. El resultat és un major nombre de partícules LDL més petites, aterogèniques
i que són més fàcilment oxidables, i unes partícules HDL amb una menor càrrega de
colesterol i menor capacitat ateroprotectora. A aquest escenari proaterogènic, cal afegir
la presència d’una quantitat de lipoproteïnes romanents, directament derivades de les
partícules VLDL1, que presenten una conformació que dificulta la seva eliminació per part
dels receptors hepàtics (3).
En resum, la dislipèmia aterògena es caracteritza per canvis en el nombre i el diàmetre de les partícules lipoproteiques que són difícilment mesurables i que freqüentment
acompanyen concentracions de lípids en el plasma dintre de l’interval de referència. Per
tant, estem davant del repte de desenvolupar mètodes que permetin identificar aquestes
magnituds per poder estimar el risc cardiovascular d’aquests pacients.
Un d’aquests és la ressonància magnètica nuclear que proporciona el valor mitjà de la
mida de les partícules de lipoproteïnes, el nombre total de partícules, i la concentració de
substància de colesterol i triglicèrid de les principals classes de lipoproteïna (VLDL, LDL,
i HDL) en el plasma. També proporciona el nombre de partícules de tres subclasses per
a cada classe principal (gran, mitjana i petita).
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La hipercolesterolèmia familiar (OMIM®, acrònim de l’anglès Online Mendelian Inheritance in Man®, #143890) és un trastorn genètic d’herència autosòmica dominant del metabolisme de les lipoproteïnes amb una prevalença en la població general al voltant d’1
cada 500 pels individus heterozigots i 1 cada 1 000 000 pels individus homozigots (1, 2).
Aquest trastorn està caracteritzat per un increment de la concentració de substància del
colesterol unit a lipoproteïnes de baixa densitat (d’ara endavant cLDL) en el plasma, cursant sovint amb el desenvolupament de xantomes, ateroesclerosi, a més d’un risc elevat
de presentar malalties coronàries prematures (2). S’han descrit més de 1 500 mutacions
responsables de la hipercolesterolèmia familiar, la majoria en el gen LDLR que codifica
pel receptor de cLDL, encara que també se n’han descrit en els gens de l’apolipoproteïna B (APOB), PCSK9, i LDLRAP1 (3-6).
El diagnòstic de la hipercolesterolèmia familiar es basa en una combinació de criteris
clínics, bioquímics i genètics que han permès establir diferents índexs diagnòstics, sent
els criteris de la xarxa de clíniques de lípids holandesa (RCLH) un dels més utilitzats a Espanya (7). Aquest índex permet estratificar els pacients amb hipercolesterolèmia familiar
amb un diagnòstic de certesa (≥ 8 punts), probable (6-7 punts) i possible (3-5 punts). En
el camp del diagnòstic genètic, el procediment més utilitzat fins al moment per a la cerca
de mutacions en el DNA genòmic és la seqüenciació Sanger. Encara que presenta una
alta sensibilitat i especificitat, el seu rendiment és insuficient per al cribratge de la hipercolesterolèmia familiar on cal realitzar un nombre molt elevat de seqüències per establir
un diagnòstic genètic. Amb el desenvolupament de la seqüenciació de nova generació
(NGS, acrònim de l’anglès next generation sequencing) el rendiment ha augmentat de
manera significativa, ja que permet la seqüenciació de forma paral·lela de milions de
fragments a un cost significativament menor. Actualment la NGS permet la identificació
de mutacions puntuals, petites delecions, insercions i variacions en el nombre de còpies,
els anomenats CNV (acrònim de l’anglès copy number variations). Aquestes característiques permeten que la NGS sigui un procediment eficaç per a la realització del diagnòstic
genètic de la hipercolesterolèmia familiar de forma ràpida i econòmica sense renunciar
a una alta especificitat, sensibilitat i precisió. L’objectiu de la ponència és descriure l’ex-
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periència del nostre laboratori en l’aplicació de la NGS per a la cerca de mutacions en
els pacients amb hipercolesterolèmia familiar. Al llarg de la ponència es descriuen els
principals avantatges i inconvenients que aquest procediment pot presentar en el flux de
treball en el laboratori, en comparació amb la seqüenciació Sanger convencional. També
s’analitzen els diferents procediments disponibles actualment relacionats amb la NGS, la
seva sensibilitat i especificitat, així com les seves limitacions per a l’estudi molecular de
la hipercolesterolèmia familiar.
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Introducció
Els sistemes de mesura que empren l’espectrometria de masses com a principi de
mesura són els més versàtils, robusts, específics i selectius que han aparegut als darrers
30 anys en el camp de les ciències de laboratori clínic. Aquests sistemes, a causa de la
seva versatilitat, robustesa i propietats metrològiques (selectivitat, sensibilitat metrològica, capacitat de detecció, precisió i veracitat) són considerats actualment sistemes de
referència i són els que un major nombre d’aplicacions presenten dins del camp de les
ciències de laboratori clínic. Tot i que presenten com a principals inconvenients certa
complexitat de maneig i interpretació de resultats, la seva elevada capacitat per poder
separar, aïllar, identificar i quantificar diversos components d’una mostra, així com el desenvolupament de sistemes d’entrada de mostres a pressió atmosfèrica entre els mètodes
cromatogràfics i l’espectrometria de masses, n’han facilitat la seva incorporació en els
laboratoris clínics (1-4).
Fonaments de l’espectrometria de masses
L’espectrometria de masses o MS (acrònim de l’anglès mass spectrometry) és un principi de mesura que permet, a partir del mesurament de magnituds bàsiques com la càrrega i la massa, separar, aïllar, identificar i quantificar de manera inequívoca els diferents
components d’una mostra en funció de les interaccions químiques existents entre les
substàncies que la componen (5).
Tots els elements químics estan caracteritzats, bàsicament, per un número màssic
(nombre de protons i neutrons de l’element) que defineix la seva massa atòmica (també
coneguda com a pes atòmic), i un número atòmic (nombre de protons o electrons de l’element) que indica la seva «tendència» a carregar-se, és a dir, a ionitzar-se. Per altra banda,
els elements químics s’uneixen entre si per formar les molècules, les quals també tindran
una massa i podran adoptar una càrrega determinada. Fonamentalment, l’espectrometria
de masses es basa en l’obtenció d’ions a partir de molècules en fase gasosa que són
posteriorment separats segons la seva massa i la seva càrrega, i finalment detectats mitjançant un instrument de mesura (5, 6) anomenat espectròmetre de masses.
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Instrumentació
Un espectròmetre de masses està format per diversos dispositius que inclouen un
sistema d’entrada de la mostra, una font d’ionització per ionitzar els components de la
mostra, un sistema de buit per mantenir pressions molt baixes (entre 10 i 100 Pa), un o
diversos analitzadors de masses per separar els ions produïts, un detector o comptador
d’ions i finalment, un sistema de processament de dades que reprodueix l’espectre de
masses (Figura 1). Existeixen diversos dispositius tant d’ionització com d’analitzadors de
masses que resulten en diferents tipus d’espectròmetres de masses en funció de quines
siguin les seves diferents combinacions (5, 6).
Figura 1. Components d’un espectròmetre de masses.
Mostra
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Sistema
d’entrada

Sistema
d’ionització

Analitzador
de masses
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de buit
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de detecció
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de lectura

Dispositius d’entrada de la mostra
La finalitat d’un dispositiu d’entrada és permetre la introducció d’una mostra representativa en el dispositiu d’ionització amb una mínima pèrdua de buit. L’elecció del dispositiu
d’entrada de la mostra en l’espectròmetre de masses dependrà de les propietats fisicoquímiques dels components que es vulguin separar, identificar, aïllar i quantificar. Els
espectròmetres de masses més moderns estan equipats amb dos tipus de dispositius
d’entrada capaços d’acomodar diversos tipus de mostres: els dispositius d’entrada de
sonda directa i els dispositius d’entrada cromatogràfics (5, 6).
Dispositius d’ionització de la mostra
Principalment, els dispositius d’ionització es poden classificar en dispositius d’ionització o fonts d’ions dures o suaus. Les fonts dures, com ara les fonts d’impacte electrònic,
comuniquen energies elevades als ions formats de manera que es troben en estats vi–76–

bracionals i rotacionals excitats. La relaxació d’aquests ions produeix una gran quantitat
de fragmentació dels components de la mostra, resultant espectres de masses complexos. Per contra, les fonts suaus, com ara les fonts d’ionització a pressió atmosfèrica o
API (acrònim de l’anglès atmospheric-pressure ionization), produeixen relativament poca
excitació dels ions, de manera que té lloc poca fragmentació, i els espectres de masses
són més senzills (5).
Els principals dispositius d’ionització durs emprats en les ciències de laboratori clínic
són els de bombardeig amb àtoms ràpids o FAB (acrònim de l’anglès fast atom bombardment) i els d’ionització-desorció amb làser assistida per una matriu o MALDI (acrònim
de l’anglès matrix-assited laser desorption-ionitation). Per altra banda, els dos dispositius d’ionització a pressió atmosfèrica (fonts suaus) més comunament utilitzats són els
d’electroesprai o ESI (acrònim de l’anglès electrospray) i els d’ionització química a pressió
atmosfèrica o APCI (acrònim de l’anglès atmospheric pressure chemical ionization) (5, 6).
Dispositius de buit
Perquè un ió format a la font d’ions recorri una trajectòria determinada fins a arribar al
detector, l’interior de l’espectròmetre per on ha de moure’s l’ió ha d’estar evacuat a un buit
suficient per assegurar l’absència de col·lisions en el seu camí.
Els principals dispositius de buit que s’utilitzen per aconseguir l’alt buit en l’espectrometria de masses són les bombes difusores i les bombes turbomoleculars, sent les
segones les més àmpliament utilitzades en l’actualitat (5).
Analitzadors de masses
Un cop formats els ions, aquests són transferits a l’analitzador de masses on té lloc la
seva separació en funció de la seva relació massa/càrrega (m/z).
Existeixen diferents tipus d’analitzadors de masses: de quadrupol o Q (acrònim de
l’anglès quadrupol), de trampa d’ions, de temps de vol o TOF (acrònim de l’anglès timeof-flight), de sector magnètic i de transformada de Fourier-ressonància iònica ciclotrònica.
Una característica comuna de tots ells és la necessitat de treballar en condicions de molt
baixa pressió (~10 Pa) i que la separació dels ions en fase gasosa depèn de la seva relació m/z. No obstant això, difereixen en els mitjans emprats per dur a terme la separació,
la informació subministrada per cada un d’ells quant a les seves propietats metrològiques
(selectivitat, sensibilitat metrològica, capacitat de detecció, exactitud, precisió i veracitat),
la seva capacitat de resolució de masses, l’interval de masses aplicable i la velocitat d’escaneig emprat (5, 6). Els més àmpliament utilitzats en les ciències de laboratori clínic són
els analitzadors de masses de quadrupol i els de temps de vol (1-4, 6).
Dispositius de detecció
Una vegada separats els diferents ions és necessari que aquests siguin detectats. Els
principals dispositius de detecció són els detectors de copa de Faraday�����������������
������������������������
, els multiplicadors d’electrons secundaris, els detectors tipus Channeltron, els detectors de conversió
fotònica o de centelleig i els detectors multicanal (5).

–77–

Espectrometria de masses en tàndem
En un espectròmetre de masses convencional, la separació dels ions es realitza emprant un sol analitzador de masses. Una alternativa a aquests tipus d’espectròmetres,
que permet una millora substancial de la seva especificitat i selectivitat així com una
major informació estructural dels components d’una mostra, consisteix en la combinació de dos analitzadors de masses en un mateix espectròmetre. A l’espectrometria de
masses que empra dos o més analitzadors de masses per separar els ions se l’anomena
espectrometria de masses en tàndem. La combinació d’analitzadors de masses més
àmpliament utilitzada en les ciències de laboratori clínic és l’anomenada espectrometria
de masses en tàndem de triple quadrupol o QqQ. En ella, s’utilitzen dos analitzadors
de masses de quadrupol separats entre si per una cel·la de col·lisió en la qual s’indueix
la dissociació dels ions que arriben del primer quadrupol. És l’anomenada dissociació
induïda per col·lisió o CID (acrònim de l’anglès collision induced dissociation). Aquesta
combinació d’analitzadors de tipus quadrupol es tradueix en una disminució del senyal
residual (també anomenat soroll de fons) respecte al que es produeix en un espectròmetre de masses convencional i, per tant, en un augment de la sensibilitat metrològica, de la
capacitat de detecció i de la selectivitat i especificitat.
Cada un dels quadripols pot treballar en diferents modalitats atenent a quin sigui l’objectiu del mesurament que es vulgui realitzar (5, 6):
• Modalitat d’escaneig o Scan o Full Scan
En aquesta modalitat de treball es realitzen diferents escanejos dintre d’un interval
de relació massa-càrrega (m/z) en diferents temps, permetent obtenir informació de
tots els components presents en la mostra (Figura 2). La modalitat d’escaneig s’empra, principalment, per a la identificació de components d’una mostra mitjançant la
utilització de llibreries específiques.
Figura 2. Representació gràfica de la modalitat de treball Scan.

• Modalitat de monitorització selectiva d’ions o SIM (acrònim de l’anglès selected ion
monitoring)
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En aquesta modalitat de treball es monitoritza la relació m/z d’un o varis dels ions
que són característics del component d’interès de la mosta (Figura 3). La modalitat
SIM s’utilitza, principalment, quan es vol quantificar els components d’una mostra.
Figura 3. Representació gràfica de la modalitat de treball SIM.

Existeixen diferents modalitats de treball, en funció de com operin i es combinin els
dos quadrupols (modalitat SIM o Scan) (5, 6):
• Monitorització múltiple de reacció o MRM (acrònim de l’anglès multiple reaction monitoring) o monitorització selectiva de reacció o SRM (acrònim de l’anglès selected reaction
monitoring)
Els dos quadrupols (el primer i el tercer) treballen en la modalitat SIM. Al primer
quadrupol se selecciona un únic ió amb una determinada relació m/z (ió precursor),
es provoca la seva fragmentació en la cel·la de col·lisió, i un únic ió amb una determinada relació m/z (ió producte) se selecciona al tercer quadrupol. A cada combinació d’ió precursor-ió producte concret se’l denomina transició. En la modalitat
MRM es poden monitoritzar diverses transicions (Figura 4a). Aquesta modalitat de
treball s’empra per realitzar anàlisis quantitatives, aportant la màxima sensibilitat
metrològica, capacitat de detecció, selectivitat i especificitat en la mesura de la
concentració de components coneguts d’una mostra en diferents fluids biològics.
• Escaneig d’ions productes o Product ion scan o Daughter ion scan
El primer quadrupol treballa en la modalitat SIM mentre que el tercer ho fa en la
modalitat Scan. Al primer quadrupol se selecciona un únic ió amb determinada
relació m/z (ió precursor), es provoca la seva fragmentació en la cel·la de col·lisió, i
es monitoritzen totes les relacions m/z generades (ió productes) al tercer quadrupol
(Figura 4b). Aquesta modalitat de treball s’utilitza per a l’elucidació estructural de
compostos (per exemple, una seqüència de pèptids), per conèixer els ions productes que s’empraran per generar les transicions MRM i per optimitzar el potencial de
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la cel·la de col·lisió per tal d’obtenir un major senyal per un determinat ió producte
en la modalitat de treball MRM.
• Escaneig d’ions precursors o Parent ion scan o Precursor ion scan
El primer quadrupol treballa en la modalitat Scan mentre que el tercer ho fa en la
modalitat SIM. Al primer quadrupol es monitoritzen totes les relacions m/z (ions
precursors), es provoca la fragmentació de tots ells en la cel·la de col·lisió i se selecciona un únic ió amb determinada relació m/z (ió producte) al tercer quadrupol
(Figura 4c). Aquesta modalitat de treball s’utilitza per a l’elucidació estructural de
compostos (per exemple, una seqüència de pèptids) i per complementar o confirmar la informació obtinguda en un escaneig d’ions productes.
• Escaneig de pèrdua neutral o Neutral loss scan
Els dos quadrupols treballen en la modalitat Scan d’una forma sincronitzada, de
tal manera que, quan el primer quadrupol deixa passar tots els ions precursors, el
tercer quadrupol monitoritza si s’ha perdut un fragment o grup funcional neutre
concret d’aquests, o sigui, es duu a terme un escaneig dels compostos que tenen
un mateix patró de fragmentació (Figura 4d). Aquesta modalitat de treball s’empra
per dur a terme estudis metabòlics.
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Figura 3. Modalitats de treball de l’espectrometria de masses en tàndem de triple quadrupol:
a) monitorització múltiple de reacció o MRM; b) escaneig d’ions producte o Product ion scan; c) escaneig
d’ions precursors o Precursor ion scan i d) escaneig de pèrdua neutral o neutral loss scan.

Aplicacions de l’espectrometria de masses en les ciències de laboratori clínic
De tots els principis de mesura existents, l’espectrometria de masses n’és un que
major aplicabilitat presenta en el camp de les ciències de laboratori, perquè és capaç
de proporcionar informació sobre la composició elemental de les mostres, l’estructura
química de les molècules inorgàniques, orgàniques i biològiques, la composició qualitativa i quantitativa de barreges complexes d’una mostra, l’estructura i la composició de
superfícies sòlides i les relacions isotòpiques dels elements presents en les mostres (5, 6).
En l’actualitat, la utilització de l’espectrometria de masses als laboratoris clínics, principalment la cromatografia líquida d’alta eficàcia acoblada a l’espectrometria de masses en
tàndem o HPLC-MS/MS (acrònim de l’anglès high-performance liquid chromatography

–81–

tandem mass spectrometry), està creixent exponencialment perquè els espectròmetres
de masses actuals:
• Són més compactes, més robustos, més fàcils d’utilitzar per als usuaris i més econòmics.
• Presenten millors programes de gestió de dades que faciliten la interpretació dels resultats obtinguts.
• Presenten una elevada versatilitat:
–– Requereixen, principalment, reactius genèrics (aigua, metanol, acetonitril) i no d’específics (p. ex.: anticossos específics en el cas de les immunoanàlisis).
–– Amb un mateix espectròmetre de masses es poden mesurar diferents magnituds
biològiques sense haver d’utilitzar cap tipus de reactiu específic.
–– Permeten el mesurament de diverses magnituds simultàniament (1 - > 100) en un
temps reduït (2-10 min).
–– Permeten el mesurament de multitud de magnituds biològiques que actualment no
es poden mesurar mitjançant altres procediments de mesura (p. ex.: els basats en
la immunoanàlisi).
• S’està incrementant l’automatització de la preparació o tractament de les mostres.
• Existeix un major nombre de procediments de mesura i reactius validats (amb la marca CE).
• Presenten millors propietats metrològiques (p. ex.: selectivitat, capacitat de detecció,
precisió i veracitat) que els sistemes de mesura utilitzats habitualment als laboratoris clínics.
• Manquen de les limitacions típiques d’altres sistemes i procediments de mesura emprats
habitualment als laboratoris clínics (p. ex.: la reactivitat creuada, interferències relacionades amb el traçador, interferències analítiques de les immunoanàlisis).
• Estan permetent potenciar la Investigació, el Desenvolupament i la Innovació (I+D+i) als
laboratoris clínics.

Els principals camps d’aplicació de l’espectrometria de masses en les ciències de
laboratori clínic són (1-4):
• Monitorització farmacoterapèutica
• Toxicologia
• Identificació de microorganismes
• Diagnòstic i seguiment de les malalties minoritàries
–– Errors congènits del metabolisme:
• Dels àcids grassos
–82–

• Dels àcids orgànics
• Dels aminoàcids
• De les acilcarnitines
–– Malalties lisosomals
–– Desordres metabòlics de glicosaminoglicans
–– Desordres metabòlics de la creatina
• Endocrinologia
–– Desordre de la síntesi d’hormones esteroïdals.
–– Desordre de la síntesi d’hormones tiroïdals.
–– Tumors neuroendocrins.

Aplicacions de l’espectrometria de masses en l’àmbit de la farmacologia
Els principals motius per al mesurament de diferents magnituds biològiques relacionades amb tòxics o drogues d’abús són (7):
• Actualment existeix un nombre gens menyspreable de persones que consumeixen
diferents tipus de fàrmacs o drogues d’abús.
• Moltes de les exposicions a agents tòxics són degudes al consum de productes farmacèutics.
• Els principals motius de consulta (traumatisme, insuficiència cardíaca congestiva, canvis
neurològics, convulsions) als serveis d’urgències d’un hospital són deguts a un consum
farmacològic.
• Als Serveis d’Urgències, poques vegades es pot obtenir una informació exacta de l’exposició a un fàrmac concret.
• El mercat de les drogues d’abús està en constant evolució (les anomenades drogues
de disseny).
• El coneixement de la droga o fàrmac consumit, així com la seva concentració pot permetre al clínic realitzar un diagnòstic i un tractament més acurat.

Per altra banda, molts pacients prenen diferents fàrmacs que permeten tractar o
«controlar» una malaltia determinada (p. ex.: immunosupressors-trasplantament,
antiepilèptics-epilèpsia) i, per diferents motius causa-efecte del fàrmac, se n’ha de
controlar la seva dosi (monitorització farmacoterapèutica). Els principals motius de
la monitorització farmacoterapèutica són el reduït interval terapèutic del fàrmac,
la seva elevada toxicitat, la seva elevada variabilitat intra- i interindividual i la seva
interacció amb altres fàrmacs. Tots aquests motius són suficients perquè s’hagi de
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mesurar la concentració del fàrmac en diferents líquids biològics, principalment, al
plasma.
La majoria dels laboratoris clínics mesuren les magnituds biològiques relacionades amb tòxics, drogues d’abús o fàrmacs mitjançant procediments de mesura
que empren la immunoanàlisi com a principi de mesura. Aquests procediments
presenten una sèrie de limitacions àmpliament conegudes com són: la falta d’especificitat de l’anticòs (reactivitat creuada amb altres fàrmacs o amb els seus metabòlits) i l’existència de possibles interferències relacionades amb el traçador, per
anticossos (autoanticossos, anticossos heteròfils, anticossos humans contra ratolí
o HAMA), autoanticossos o anticossos heteròfils, entre altres. Pel fet que els laboratoris clínics han de garantir la fiabilitat dels resultats que lliuren, per tal de poder dur
a terme un correcte diagnòstic, pronòstic o seguiment d’una malaltia, cada vegada
són més els laboratoris clínics que empren l’espectrometria de masses per al mesurament d’aquestes magnituds farmacològiques. Els principals fàrmacs o drogues
d’abús que es poden detectar i quantificar mitjançant procediments que utilitzen
l’espectrometria de masses es mostren a la Taula 1.
Taula 1. Exemple de drogues d’abús, tòxics i fàrmacs que es poden
detectar i quantificar mitjançant espectrometria de masses.

Tòxics/drogues d’abús
Al·lucinògens (dextrorfà, LSD,
derivats del LSD, etc.)
Amfetamines i anàlegs (MDA, amfetamina,
metilamfetamina, MDMA, etc.)
Barbiturats (amobarbital, butalbital,
pentobarbital, fenobarbital, secobarbital, etc.)
Benzodiazepines (alprazolam,
diazepam, lorazepam, midazolam,
oxazepam, temazepam, etc.)
Buprenorfina
Cocaïna i metabòlits (benzoïlecgonina)
Cannabinoïds (THC, COOH-THC, etc.)
Etilglucurònid, etilsulfat
Fenilciclidina
Ketamina

Fàrmacs
Antiarítmics (flecainida, mexiletina,
amiodarona, etc.)
Antibiòtics beta-lactàmics (ampicil·lina,
ceftazidima, meropenem, etc.)
Anticancerígens (axitinib, docetaxel,
cis-platí, gemcitabina, etc.)
Anticoagulants (dabigatran,
apixaban, rivaroxaban, etc.)
Antidepressius (imipramina, paroxetina,
fluoxetina, nortriptilina, etc.)
Antiepilèptics (lamotrigina, topiramato,
levetiracetam, zonisamida,etc.)
Antifúngics (fluconazol, ketoconazol,
voriconazol, etc.)
Antihipertensius (enalapril,
losartan, amlodipina, etc.)
Antiinflamatoris (paracetamol, ibuprofè,
oxaprozina, naproxè, etc.)
Antipsicòtics (olanzapina, clozapina,
haloperidol, flufenazina, tiotixè, etc.)
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Tòxics/drogues d’abús
Metadona i metabòlits
Nicotina i metabòlits
Opiacis (morfina, codeïna, hidrocodona,
oxicodona, oximorfona, etc.)

Fàrmacs
Antiretrovirals (darunavir, ritonavir, efavirenz, etc.)
Estatines (simvastatina, atorvastatina,
lovastatina, etc.)
Immunosupressors (ciclosporina,
everolimus, sirolimus, tacrolimus, etc.)

Aplicacions de l’espectrometria de masses en el diagnòstic i seguiment de les
malalties metabòliques hereditàries
Les malalties metabòliques hereditàries són un grup molt nombrós integrat per més
de 7 000 condicions clíniques de baixa prevalença (< 5 casos per 10 000 persones), però
que en conjunt poden afectar fins al 5 % de la població general. S’estima que, actualment,
a la Unió Europea hi ha més de 30 milions d’afectats, a Espanya, uns 3 milions, i a Catalunya s’estima entre 300 000 i 400 000 el nombre de persones afectades. Són entitats
clíniques molt heterogènies, multisistèmiques i cròniques, moltes de les quals són greus
i altament discapacitants, posen en perill la vida dels afectats i minven tant la qualitat
de vida i autonomia com les de l’entorn familiar, de manera que requereixen abordatges
multidisciplinaris (sanitaris, sociosanitaris, socials, educatius i de reinserció laboral) que
impliquen una demanda creixent de recursos sanitaris i d’altres tipus. Aproximadament
un 80 % d’aquestes malalties tenen un origen genètic i afecten preferentment la població pediàtrica, sovint amb un efecte devastador, tant per als afectats com per a l’entorn
familiar i social, la qual cosa requereix un gran suport extern. Les famílies necessiten
molta informació i suport en tot el procés d’acompanyament, funció que duen a terme,
parcialment, les associacions de familiars i afectats. D’altra banda, les prestacions que
requereixen no són únicament sanitàries, sinó que les aportacions dels agents educatius,
socials i laborals són imprescindibles per al progrés i la integració social de les persones
afectades d’aquestes malalties (8).
El cribratge, diagnòstic i seguiment de la majoria de les malalties metabòliques hereditàries es duu a terme, fonamentalment, per mitjà de l’espectrometria de masses en
tàndem. Els procediments basats en l’espectrometria de masses en tàndem poden aplicar-se per detectar de manera simultània, diferents trastorns del metabolisme dels aminoàcids, de la b-oxidació mitocondrial dels àcids grassos i dels àcids orgànics. Les principals malalties metabòliques que poden ser detectades, o susceptibles a ser detectades,
mitjançant l'espectrometria de masses en tàndem són (8):
• Metabolisme intermediari
–– Metabolisme dels aminoàcids:
• Fenilcetonúria
• Fenilcetonúria materna
• Homocistinúria
• Homocistinúria amb acidúria metilmalònica
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•
•
•
•
•
•
•
•

Deficiència de metilen-tetrahidrofolat reductasa
Tirosinèmia tipus I i II
Malaltia de l’orina amb olor de Xarop d’Auró
Malalties del cicle de la urea
Deficiència de serina
Hiperglicinèmia no cetòsica
Cistinosi
Lisinúria amb intolerància a proteïnes

–– Acidúries orgàniques:
• Acidúria propiònica
• Acidúria metilmalònica
• Acidúria glutàrica
• Deficiència de biotenidasa
• Acidúria 3-hidroxi-3-metilglutárica
• Deficiència de 2-metil-3-hidroxibutiril Coenzim A deshidrogenasa
• Acidúria N-acetilaspàrtica (Malaltia de Canavan)
• Acidúria mevalònica
–– Metabolisme dels glúcids (carbohidrats):
• Galactosèmia
• Intolerància hereditària a la fructosa
–– Altres:
• Deficiència cerebral de creatina
• Defectes dels neurotransmissors
• Defecte del transportador de glucosa cerebral
• Deficiència de sulfit oxidasa i cofactor molibdè
• Defectes de purines i pirimidines
• Malaltia de Lesh-Nyhan
• Trimetilaminúria
• Metabolisme intermediari
–– Malalties del metabolisme energètic:
• Malalties mitocondrials
• Defectes de la b-oxidació dels àcids grassos
• Metabolisme de molècules complexes
–– Malalties lisosomals:
• Mucopolisacaridosis
• Leucodistròfia metacromàtica
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• Malaltia de Niemann-Pick C
• Lipofuscinosi ceroïdea
–– Malalties peroxisomals:
• Malalties de la biogènesi del peroxisoma
• Adrenoleucodistrofia lligada al cromosoma X
–– Altres:
• Defectes congènits de la glicosilació
• Glucogenòsi
• Síndrome de Smith-Lemli-Opitz

Aplicacions de l’espectrometria de masses en la identificació de microorganismes
Tot i els avenços en el camp de la medicina, les malalties infeccioses segueixen sent
la causa d’una elevada mortalitat i morbiditat. De fet, 4 de les 10 principals causes de
mort a l’àmbit mundial estan ocasionades per agents infecciosos (9, 10). En les infeccions
bacterianes i fúngiques, si bé hi ha una sèrie de procediments que permeten la identificació directa del microorganisme del producte patològic, el cultiu seguit de la identificació
fenotípica del microorganisme un cop aïllat continua sent el procediment de referència
per a la detecció bacteriana o fúngica. Tot i que l’obtenció d’un cultiu pur del microorganisme implicat en una infecció permet no només la identificació d’aquest, sinó també
l’estudi de la seva sensibilitat a diferents antibiòtics i l’estudi de diversos biomarcadors
epidemiològics, el temps necessari per obtenir-lo varia entre les 24 i 48 hores, segons els
requeriments del microorganisme. Així mateix, són necessàries 24 hores addicionals per
disposar dels resultats definitius de la identificació i l’antibiograma el que suposa, com
a mínim, un període de temps que oscil·la entre les 48 i 72 hores des de l’obtenció de la
mostra del pacient (11).
Per a un òptim maneig dels pacients és indispensable obtenir la identificació microbiològica de l’agent causal de la infecció en el menor espai de temps possible. Només
així seria possible aplicar un tractament antibiòtic efectiu o reduir l’espectre del tractament administrat empíricament, disminuint l’aparició de resistències (10). Recentment,
l’espectrometria de masses, en la seva modalitat MALDI-TOF o ESI-TOF, ha irromput en
el laboratori clínic oferint una alternativa ràpida (≤ 10 minuts) i fiable per a la identificació
de microorganismes. Tot i que aquest principi de mesura porta anys aplicant-se, la recent
incorporació de sistemes de mesura simples i fàcils d'utilitzar dirigits específicament al
diagnòstic microbiològic ha comportat la seva creixent incorporació als laboratoris.
Fins al moment, l'aplicació de l'espectrometria de masses en la identificació de microorganismes es realitza basant-se en dues aproximacions diferents: la identificació basada
en el perfil proteic específic de cada microorganisme (aproximació proteòmica) o l’estudi
dels seus àcids nucleics (aproximació genòmica).
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En l’aproximació proteòmica s’empra l’espectrometria de masses MALDI-TOF la qual
permet identificar proteïnes que presenten una massa molar compresa entre 2 000 i
200 000 g/mol. La identificació del microorganisme s’aconsegueix comparant l’espectre
o perfil proteic obtingut en l’espectròmetre de masses amb una llibreria d’espectres, on
es troben representades una gran varietat de bacteris, llevats i fongs filamentosos. Un
cop obtingut l’espectre de masses i comparat amb els existents a la llibreria, un programari específic li adjudica una identificació i un valor indicatiu de la fiabilitat d’aquesta
identificació (10, 12, 13).
Existeixen dos tipus d’aproximacions genòmiques, una que empra un procediment
basat en la reacció en cadena de la polimerasa o PCR (acrònim de l’anglès polymerase
chain reaction) i l’espectrometria de masses MALDI-TOF, i un altre que utilitza la PCR i
l’espectrometria de masses ESI-TOF. El procediment basat en la PCR i MALDI-TOF es
fonamenta en l’amplificació inicial del DNA de la mostra utilitzant un parell d’encebadors
(primers en anglès) que incorporen en els seus extrems 5’ dels promotors T7 i SP6, respectivament, el que permet dur a terme una posterior transcripció de les dues cadenes
en dues reaccions diferents. Un cop realitzada la transcripció, s’utilitza un enzim de restricció per escindir de manera específica el producte amplificat després de cada residu
d’uracil o citosina. Posteriorment, aquests fragments són mesurats mitjançant l’espectrometria MALDI-TOF. Per a la identificació dels microorganismes s’utilitza una base de dades prèviament generada in silico de patrons de tipatge de seqüència de múltiples locus
o MLST (acrònim de l’anglès multilocus sequencing typing) generats a partir de seqüències de referència. Aquest procediment ha demostrat ser útil per a la tipificació de Neisseria
menigitidis, per al genotipatge de micobacteris, així com per al genotipat dels virus de les
hepatitis B i C, entre altres. Per contra, el procediment basat en la PCR i ESI-TOF es basa
en l’amplificació dels àcids nucleics existents a la mostra i en el posterior mesurament del
producte de PCR mitjançant l’espectrometria ESI-TOF. El principi bàsic d’aquest procediment és que tots els microorganismes comparteixen característiques comunes codificades en els seus genomes, i que aquestes seqüències conservades permeten el disseny
d’encebadors universals. Amb ells és possible amplificar regions conservades però amb
suficient variabilitat com per a permetre la identificació dels diferents microorganismes.
Posteriorment, els productes obtinguts es mesuren mitjançant l’espectrometria ESI-TOF,
determinant-se així la massa dels amplicons presents en la reacció de PCR, amb tal fiabilitat, que permet proporcionar informació sobre seva composició específica de bases, és
a dir, en quina proporció es troben els diferents nucleòtids en l’amplicó. Aquesta composició de bases és única per a cada gen i específica de cada microorganisme, permetent
així la seva identificació gràcies a un programari que conté una llibreria d’amplicons per
a diversos microorganismes. Aquest procediment és capaç d’identificar tots els bacteris
coneguts, així com les principals famílies de fongs patògens i de virus a partir de qualsevol tipus de mostra, prèvia extracció dels àcids nucleics (10, 12, 13).
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En l’àrea d’hematologia analitzem les mostres de sang amb anticoagulant EDTA per
obtenir la concentració de nombre de les cèl·lules de la sang, la seva fracció de nombre,
la concentració de massa d’hemoglobina en la sang i les diverses magnituds calculades
que, en conjunt, anomenem l’«hemograma». És una de les sol·licituds que amb més
freqüència es fa als nostres laboratoris i una de les que més informació proporcionen en
relació a l’estat de la salut del pacient.
El nombre de malalties que se sospiten o diagnostiquen amb l’hemograma és enorme:
anèmies o poliglobúlies, trombopènies o trombocitosis, aplàsies, leucopènies, leucocitosis reactives, hemoglobinopaties, infeccions i la que és el motiu d’aquesta xerrada, la
malaltia oncològica amb origen en les cèl·lules sanguínies.
Les magnituds relacionades amb l’hemograma no tan sols són uns números que ens
indiquen la concentració de massa d’hemoglobina, la concentració de nombre de leucòcits o de plaquetes del pacient, sinó que la resposta és què té el pacient.
Inicialment es mesuraven aquestes magnituds per separat. Després van aparèixer els
analitzadors de tres poblacions, els de cinc poblacions, amb més tecnologia, basats en
la impedància, la citometria de flux, la fluorescència, les tincions… I ens van donar més
informació, més acurada, amb alertes sobre la morfologia cel·lular, i també van proporcionar noves magnituds.
En la nostra àrea, l’hemograma no està complet sense la revisió al microscopi del frotis
tenyit de sang perifèrica. No en tots, per descomptat, però si en els hemogrames amb
sospita de malaltia o en què cal confirmar resultats. Els criteris per la revisió del frotis han
de ser quantitatius, augment o disminució de la fracció de nombre de les poblacions cel·
lulars, i qualitatius, alertes morfològiques de cèl·lules patològiques.
Els factors importants per al diagnòstic en oncohematologia són:
• Quant als analitzadors, conèixer el principi de mesura dels procediments amb els quals
treballem, analitzar els gràfics i les alertes, fer revisions al microscopi òptic de cada alerta
per veure la sensibilitat i l’especificitat.
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• Quant al sistema informàtic, utilitzar eventualment els límits de canvi o delta checks, veure
resultats de mesura anteriors, visualitzar les gràfiques i les alertes durant la validació.
• En relació al sistema de qualitat, tenir el procés sota control, investigar les discrepàncies,
conèixer la sensibilitat de les alertes de la morfologia, els valors falsos positius i negatius.
• Tenir en compte les dades de les magnituds bioquímiques i poder afegir altres magnituds
rellevants.
• Conèixer les dades clíniques, contactar amb els metges, accedir a la història clínica.
• Considerar l’experiència del personal tècnic i facultatiu, la formació continuada i la
curiositat.
• Conèixer la malaltia que hem de diagnosticar, saber què cercar i interpretar els resultats.
• Sol·licitar, si és necessari, les magnituds per completar els estudis (basats en la citometria
o la biologia molecular).

Les cèl·lules sanguínies s’originen al moll de l’os, a partir d’una cèl·lula mare pluripotencial, a través de fenòmens de diferenciació. A la sang veiem el resultat d’aquest procés
però amb la influència d’altres factors: hemòlisi, hiperesplenisme, malalties autoimmunes,
hemorràgia…
L’hemograma inclou la mesura de múltiples magnituds de la sang com la concentració de nombre dels eritròcits, els leucòcits i les plaquetes, el volum entític dels eritròcits
(VCM) i les plaquetes (VPM), la concentració de massa d’hemoglobina, la massa entítica
d’hemoglobina (HCM), la concentració de massa d’hemoglobina en els eritròcits (CHCM),
i la fracció de nombre dels neutròfils, limfòcits, monòcits, eosinòfils i basòfils. Hem de
saber interpretar aquestes dades. L’augment o la disminució d’aquestes magnituds, aïllat
o en combinació, pot orientar cap a situacions o malalties molt diferents.
Si tenim com a referència un hemograma d’un adult sense malaltia (valors de referència simplificats), es pot fer el gràfic següent:
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Figura 1. Gràfic d’un hemograma d’un individu adult de referència.

Per l’orientació de les diferents malalties caldrà tenir en compte les alteracions de totes
les poblacions cel·lulars:
Figura 2. Gràfics en diferents malalties.
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És molt important conèixer els analitzadors amb els quals treballem, en quin principi
de mesura es basen, conèixer les gràfiques proporcionades i on es localitzen les diferents
poblacions cel·lulars dintre i fora de l’interval de referència.
Podem trobar-nos amb diferents tipus de malalties oncohematològiques. Al llarg del
temps han estat diferents les classificacions de les malalties oncohematològiques. Al
principi es basaven en criteris morfològics i després es van afegir dades de l’immunofenotip, la citogenètica i la biologia molecular amb la finalitat de caracteritzar les estirps
cel·lulars, identificar patrons de maduració, fenotips aberrants, identificar translocacions,
delecions, mutacions i polimorfismes relacionats.
Aquests avenços en la classificació han suposat una millor caracterització de cada
malaltia, formant grups homogenis que han permès fer estudis de diagnòstic, tractament,
resposta al tractament i pronòstic… També els estudis citogenètics i moleculars han
permès identificar dianes terapèutiques i millorar, a vegades de manera espectacular, la
supervivència dels pacients.
Hi ha grans grups de malalties:
Leucèmies agudes
• Proliferació de cèl·lules immadures dins del moll de l’os
• Disminució de la producció de cèl·lules de referència
• Aparició de cèl·lules patològiques a la sang: blastes
Leucèmies cròniques
• Acumulació cel·lular, poden ser limfoides o mieloides, en general menys citopènies.
S’especifiquen en limfomes i neoplàsies mieloproliferatives cròniques (NMPC)
Malaltia limfoide: limfomes
• No tots es leucemitzen
• El més freqüent: leucèmia linfoide crònica (LLC)
• Altres: limfoma del mantell, fol·licular, Sezary…
• Amb prolongacions: leucèmia de cèl·lules peludes (hairy cell leukemia), limfoma esplènic
amb limfòcits vellosos
• Menys freqüents: limfoma de cèl·lules grans, anaplàsics
• A vegades fenòmens autoimmunes
Neoplàsies mieloproliferatives cròniques
• Malalties clonals, amb proliferació de diferents sèries hematopoètiques. Relacionades
amb alteracions citogenètiques i moleculars. Evolució variable a leucèmia aguda (modificat
amb els nous tractaments, sobretot en la leucèmia mieloide crònica)
• Leucèmia mieloide crònica (LMC): proliferació de sèrie mieloide. Causada per la translocació (9;22) que produeix un gen de fusió i una proteïna quimèrica BCR/ABL. Serveis
de diana terapèutica pels inhibidors de tirosina-cinasa
• Policitèmia vera: proliferació de sèrie eritrocítica. En relació amb la mutació del gen JAK2
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• Trombectomia essencial: proliferació de sèrie plaquetar
• Mielofibrosi idiopàtica: caracteritzada per fibrosi al moll d’os que dificulta la producció de
cèl·lules sanguínies i que provoca l’existència d’hematopoesi extramedul·lar, freqüentment
amb hepatomegàlia i esplenomegàlia

NMPC/síndrome mielodisplàsica (SMD)
• Leucèmia mielomonocítica crònica: augment important de la xifra de monòcits amb
presència de trets displàsics visibles en el frotis sanguini
Síndromes mielodisplàsiques
• Conjunt de malalties amb alteracions en la maduració cel·lular. S’observen citopènies o
trets displàsics en una o més sèries. Freqüent associació amb alteracions citogenètiques
o moleculars. Variable evolució a leucèmia aguda
• Citopènies refractàries
• Citopènies refractàries amb excés de blastes
• Síndromes amb alteracions citogenètiques definides: síndrome 5qFigura 3. Gràfics de diferents malalties hematològiques.

Quins signes o dades ens poden orientar cap a malalties oncohematològiques?
Leucocitosi amb citopènies
• Alertes numèriques i morfològiques; en general si es tracta d'una leucèmia aguda trobarem alertes de blastes o, potser, monocitosis molt elevades
Pancitopènies
• Alertes numèriques. Si són moderades pot ser difícil la seva detecció. De vegades
trobem blastes
Presència de cèl·lules atípiques
• Alertes de blastes, anormalitat dels limfòcits (abnormal lymph), limfòcits atípics, LUC
(acrònim de l’anglès large unstained cells)…
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• Blastes: orienta a leucèmia aguda
• Limfòcits atípics: orienta cap a limfoma/síndrome limfoproliferativa crònica (SLPC)
• Important la valoració de l’hemograma: hi ha altres citopènies?
–– Trets displàsics: els analitzadors donen alertes de blastes, cèl·lules atípiques, monocitosi (mielòcits degranulats, per exemple)
• Quadre leucoeritroblàstic, mielèmia: alertes de granulòcits immadurs, presència d’eritroblastes

Actuació quan trobem cèl·lules sospitoses de malalties oncohematològiques
Revisió al microscopi òptic, orientació de la malaltia
Valoració del grau d’urgència
Addició d’exploracions complementàries si cal un diagnòstic urgent
• Citometria de flux
• Biologia molecular
Informe al metge sol·licitant
• Telefònic: leucèmies agudes
• Nota en l'informe de resultats
Informe a l’hematòleg de referència
Per completar el diagnòstic
En moltes d’aquestes situacions caldrà fer un aspirat o biòpsia de moll d’os per comprovar la presència de les cèl·lules atípiques i quantificar-les.
A més de l’estudi morfològic caldrà ampliar l’estudi mitjançant un procediment basat
en la citometria de flux o la citogenètica i la biologia molecular amb la següent finalitat.
• Fer un diagnòstic més exacte: hi ha leucèmies, síndromes limfoproliferatives i neoplàsies
mieloproliferatives definides per una alteració molecular o citogenètica
• Establir el pronòstic: hi ha marcadors avaluats mitjançant la citometria de flux que tenen
valor pronòstic, per exemple el ZAP70 en LLC. En les leucèmies agudes i síndromes
mielodisplàsiques hi ha una estratificació de riscos segons les alteracions citogenètiques
o moleculars
• Fer el seguiment de la malaltia residual per decidir els canvis dels tractaments o anticipar
les recaigudes
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A la següent taula fem un resum de l’aportació dels diferents procediments i la seva
utilitat.
Taula 1. Resum de diferents procediments i la seva utilitat.

Morfologia /
Citologia

Malaltia

Citometria

Citogenètica

Biologia Molecular

Leucèmia
aguda
• LMA
• LLA

+++
Estudi inicial
Orientació
diagnòstica
SP o MO
Sensibilitat 1/1000

+++
Assignació estirp
i diagnòstic
SP o MO
Marcadors aberrants:
seguiment EMR

+++
Alguns casos
diagnòstic:
• T(15:17)
Pronòstic:
• EMR si Dx

++
Alguns casos
diagnòstic:
• AML1/RUNX1
Pronòstic:
• FLT3
• Bcr/abl
Seguiment

SLPC

++
Afectació SP
no constant
Orientació
morfològica.
Necessària histologia

++++
Diagnòstic
Mostres: SP, MO,
Gangli, líquids
biològics…

+
Diagnòstic algunes
entitats: t(11;14)
++
Pronòstic: FISH LLC
Seguiment
EMR si Dx

+
Bcl-2, bcl-1, c-myc
EMR

NMPC

+++
Orientació
Diagnòstica
• Leucocitosi
• Basofília
• Mielèmia
• Trombocitosi
• Poliglobúlia

No rellevant

+++
Diagnòstic: t(9;22)
Estudi d’evolució
clonal
EMR

+++
Bcr/abl
• dx
• seguiment EMR
• JAK2

SMD

+++
Orientació Dx

+
Patrons maduratius

+++
Valor pronòstic

+

Mieloma
múltiple

++

+++

++

++

LMA: leucèmia mieloide aguda; LLA: leucèmia limfoide aguda; SMD: síndrome
mielodisplàsica. NMPC: neoplàsia mieloproliferativa crònica. LLC: leucèmia limfoide crònica.
FISH: hibridació in situ fluorescent. SLPC: síndrome linfoproliferativa crònica.
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Utilitat de la citometria de flux
en la identificació i classificació
de l’estirp cel·lular
Judith Vidal Martínez
CATLAB. Àrea de citometria
Viladecavalls

Introducció
La citometria de flux (d’ara endavant CMF) sorgeix de la necessitat de poder realitzar
un estudi automatitzat d’un major nombre de cèl·lules del que permet l’observació per
microscòpia.
En aquest sentit, i fent una mica d’història per entendre els fonaments de la citometria,
el 1934 Moldavan va proposar un sistema de comptatge de cèl·lules per microscòpia
a través d’un tub capil·lar que contenia una suspensió d’eritròcits tenyits, que eren detectats per un fotodetector instal·lat en l’ocular (1). Però el model presentava problemes
d’obstrucció cel·lular del tub capil·lar i mancances a l’hora de focalitzar els eritròcits davant la font de llum.
Més tard, Wallace
�������������������������������������������������������������������������
H. Coulter�������������������������������������������������������
(2) i el seu germà �����������������������������������
Joseph R. Coulter������������������
, el 1949, van desenvolupar un comptador cel·lular que es basava en els canvis elèctrics que produïen les
cèl·lules en passar per un orifici on s’aplicava una diferència de potencial. Es tractava del
principi, anomenat Coulter (3), en què es basen els actuals comptadors hematològics.
Posteriorment, Crossland-Taylor, l’any 1953, va inventar la càmera de flux, solucionant
així els problemes de flux que tenia Moldavan i constituint la base de les càmeres de flux
actuals. Va desenvolupar un sistema que injectava la mostra en el centre d’un flux laminar
amb un capil·lar més ample i que focalitzava les cèl·lules davant la font de llum.
El 1965, Katmensky va generar histogrames biparamètrics gràcies a la introducció
de l’espectrometria d’absorció molecular per quantificar el DNA (llum ultraviolada) i la
dispersió de llum visible. I el mateix any, Fulwyler va dissenyar el classificador o separador
(sorter en anglès) electrostàtic, base dels separadors cel·lulars actuals.
Van Dilla, el 1966, (4) va descriure el primer citòmetre de flux amb configuració ortogonal a partir de la càmera de flux descrita per Crossland-Taylor, i el làser d’argó com a
font de llum.
El 1972, Bonner et al. van desenvolupar el primer sorter electrostàtic, precursor del
FACS de Becton Dickinson.
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Loken, del grup de Bonner, cinc anys després, va ser el primer a realitzar un estudi
simultani de dos antígens cel·lulars a partir d’una sola font de llum, amb correcció de
compensacions (5).
De la mà de Köhler i Milstein (1975) (6) arriben els anticossos monoclonals i durant
aquesta dècada apareixen els primers citòmetres comercials, i així la CMF s’estén als
laboratoris de tot el món els anys 80.
Actualment, la CMF està present a la majoria dels hospitals, centres d’investigació i laboratoris privats. S’aplica des del diagnòstic clínic (com és el cas del diagnòstic oncohematològic) fins a projectes complexos d’investigació, no només en el camp de la biomedicina, sinó també en altres àrees com són la biologia marina i la indústria agroalimentària.
Des de l’origen dels citòmetres fins al pas de la citometria analògica a la citometria
digital, els avenços tècnics han generat progressivament un mercat d’instruments considerable, diferents programaris d’adquisició i anàlisi de les mostres, nous reactius, més
fluorocroms, més làsers i una elevada llista d’anticossos monoclonals dirigits contra els
epítops d’antígens presents a les cèl·lules humanes. Això ha permès impulsar moltíssim
la utilització dels perfils immunofenotípics que generen els estudis per citometria per a la
identificació i classificació de les cèl·lules de referència i patològiques.
Durant més de dues dècades, l’estudi immunofenotípic per CMF ha proporcionat informació rellevant per al diagnòstic, la classificació i el seguiment de malalties oncohematològiques. Juntament amb la genètica molecular, la citologia i histomorfologia, i en
molts casos la immunohistoquímica, l’immunofenotip ha estat crucial per la identificació,
enumeració i caracterització de les cèl·lules de la leucèmia i el limfoma. En conseqüència,
ha adquirit una posició destacada en la classificació de l’OMS (7).
Material i mètodes
L’essència de la CMF és un procés en el qual les cèl·lules o partícules biològiques són
incloses en un flux de líquid isotònic i impulsades, alineades i d’una en una, davant un o
més detectors capaços de recollir i mesurar les seves diferents característiques físiques
i químiques, alhora que són il·luminades per uns feixos de llum, els làsers. Tot això es
produeix en un equip anomenat citòmetre.
Les característiques de la citometria han fet que sigui un dels mètodes d’elecció principals pel diagnòstic clínic. Entre aquestes característiques, destaca la rapidesa en tenir
resultats, de manera que, per exemple, en una hora i mitja, des de l’arribada de la mostra
al laboratori, podem obtenir el diagnòstic d’una leucèmia aguda o com a mínim dir a quina
línia pertany la clona neoplàstica, quina diferenciació presenta i si presenta o no expressió de marcadors aberrants. Aquest fet és extremadament important per poder iniciar
com abans millor el tractament del pacient. Després de forma multidisciplinària amb la
citogenètica, la biologia molecular i la morfologia cel·lular s’acaba de filiar correctament
segons la classificació de l’OMS, que integra totes aquestes dades per classificar les
hemopaties malignes.
Una altra característica és la seva especificitat, ja que diferents grups d’anticossos monoclonals coneguts amb la nomenclatura abreviada de CD (acrònim de l’anglès cluster of
differentiation) reconeixen antígens específics de la superfície o citoplasma de la cèl·lula
–102–

d’interès. És multiparamètrica, és a dir, permet mesurar l’expressió simultània de diferents
antígens, la mida, el grau de complexitat cel·lular, el patró d’expressió, etc… També pot
quantificar i arriba a sensibilitats de 10-5-10-6, ja que és capaç de detectar (amb els citòmetres de 8 o més colors) 1 cèl·lula aberrant d’entre 1 000 000 de cèl·lules nucleades
totals (leucòcits). Això últim és de gran utilitat pel seguiment de malaltia mínima residual
(d’ara endavant MMR).
Amb els nostres equips digitals, i en una mateixa mostra, podem combinar i mesurar
fins a 12 anticossos simultàniament (es parla de citometria policromàtica o multicolor), la
qual cosa genera molta informació sobre una mateixa cèl·lula i es requereix certa experiència en saber interpretar els resultats estadístics i els diagrames que es generen. Aquest
conjunt de dades que genera l’estudi d’una determinada mostra és el que anomenem
l’immunofenotip o immunofenotipus, perfil d’expressions antigèniques que expressen les
diferents subpoblacions cel·lulars d’una mostra.
L’estudi immunofenotípic en el camp de l’hematologia, permet definir i diferenciar poblacions cel·lulars de referència, reactives i neoplàstiques, veure quin grau de diferenciació presenten els precursors hematopoètics, classificar les cèl·lules en subgrups o
entitats, quantificar els factors pronòstics d’evolució de la malaltia (com per exemple l’expressió de la proteïna ZAP-70 en la leucèmia limfàtica crònica B), quantificar el nombre de
cèl·lules progenitores CD34+ en els processos d’afèresi per trasplantament autòleg de
sang perifèrica (d’ara endavant TASP), i fer el seguiment de la MMR.
Entre els perfils immunofenotípics anòmals que podem trobar, hi ha els d’infidelitat de
línia, els asincronismes maduratius, la infraexpressió o sobrexpressió d’un determinat
antigen i els fenotips ectòpics (de localització anòmala).
Però per poder dissenyar un panell d’estudi d’anticossos per citometria digital, així
com per saber el que busquem a les cèl·lules que volem estudiar i poder interpretar i treure conclusions dels resultats obtinguts, és imprescindible conèixer els patrons fenotípics
de la diferenciació i la maduració hematopoètica de referència per a cada línia cel·lular
(vegeu les figures 1 i 2). A banda de l’obligat calibratge i estandardització dels equips i el
domini dels programaris d’adquisició i anàlisi, que més endavant comentarem.
A la figura 1 (model antic però simplificat) de la diferenciació de línia mieloide podem
veure l’expressió més rellevant dels marcadors que caracteritzen cada estadiatge de
maduració. Les barres horitzontals representen els diferents tipus de leucèmia mieloide
segons l’expressió antigènica que presenti la clona leucèmica que ha proliferat i en quin
punt s’ha produït l’aturada (o stop) maduratiu de la diferenciació de referència. S’interromp
el procés natural que hauria de tenir la cèl·lula mieloide sana en condicions habituals.
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Figura 1. Diferenciació mieloide.

A la figura 2, a la diferenciació limfoide, les barres horitzontals representen els diferents
tipus de leucèmia i limfoma. També s’indica en quin moment de la maduració es produeix
la malaltia en funció de l’expressió d’antígens.
El grau de diferenciació dels precursors T i B té implicacions clíniques, citogenètiques
i pronòstiques.
L’hematopoesi és el procés biològic de formació, maduració i pas a la sang dels diferents tipus de cèl·lules sanguínies a partir de la cèl·lula mare hematopoètica (HSC, acrònim de l’anglès haematopoetic stem cell). És un fenomen extremadament complex que
no només implica el manteniment d’una proporció adequada de les grans línies (mieloide,
limfoide i eritroide) i sublínies cel·lulars (limfòcits B, T, NK, monòcits, neutròfils, basòfils, eosinòfils, cèl·lules dendrítiques, mastòcits, etc…) sinó que també és responsable
dels múltiples estadis maduratius que interconnecten els progenitors hematopoètics més
immadurs amb les entitats funcionals que surten a la sang perifèrica des del moll de
l’os en l’adult. Tanmateix, els canvis morfològics complexos que es produeixen durant
la diferenciació i la maduració de les diverses entitats cel·lulars hematopoètiques vénen
acompanyats de múltiples canvis en els seus patrons diferencials d’expressió proteica
(immunofenotip). En aquest sentit, la CMF multiparamètrica ens permet analitzar en milions de cèl·lules d’una mostra els canvis immunofenotípics que van des de la diferenciació hematopoètica més primerenca fins als estadis completament madurs, fins i tot en
compartiments cel·lulars minoritaris que moltes vegades passen desapercebuts en una
anàlisi morfològica convencional. Això es tradueix en la possibilitat de detectar amb una
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gran sensibilitat possibles desviacions en els patrons fenotípics, potencialment associats
a un procés neoplàstic subjacent.
Figura 2. Diferenciació limfoide.

Així doncs, l’immunofenotip oncohematològic es basa en la detecció i quantificació
d’antígens presents i absents a la cèl·lula tumoral comparant-la amb la cèl·lula homòloga
sana, mitjançant anticossos monoclonals marcats amb diferents fluorocroms conjugats.
Aquests fluorocroms, tot i ser diferents, moltes vegades s’exciten a longituds d’ona similars però emeten un senyal en una zona diferent de l’espectre lluminós.
Les similituds fenotípiques entre les cèl·lules sospitoses de malignitat i les seves homòlogues de referència permeten assignar la línia hematopoètica d’aquestes cèl·lules,
l’etapa madurativa en la qual es troben i la identificació de fenotips aberrants.
L’estudi immunofenotípic requereix una acurada i apropiada selecció de les clones
d’anticossos i els fluorocroms conjugats que s’utilitzin en les combinacions multicolors.
De manera que el rendiment d’aquests marcadors dependrà molt de la combinació triada
i això serà essencial per un disseny estandarditzat on cada situació requerirà una estratègia determinada.
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En el nostre centre, seguim les directrius i els protocols estandarditzats que marca
Euroflow, que és un consorci científic independent format actualment per 20 laboratoris
en 12 països, que té com a objectiu la innovació en la CMF digital multiparamètrica per a
la millora del diagnòstic i atenció al pacient (seguretat) en neoplàsies hematològiques per
immunofenotip amb un mètode validat. Aquests mètodes estandarditzats i validats seran
els que ens possibilitin realitzar estudis d’intercomparació amb altres laboratoris i que en
termes de qualitat, els nostres resultats siguin reproduïbles.
L’algoritme diagnòstic proposat pel consorci Euroflow utilitza marcadors columna (en
anglès, backbone markers) reproduïbles d’un tub a un altre de la bateria d’estudi, identificant les cèl·lules diana (8). Aquesta estratègia permet fer una classificació immunofenotípica del procés oncohematològic de manera que amb 14 tubs de 8 colors podem
garbellar el 100 % d’aquestes malalties i classificar-ne el 95 % (vegeu la figura 3).
Figura 3. Algoritme diagnòstic proposat pel consorci Euroflow.

https://euroflow.org/usr/pub/prlogin.php

En una primera línia, davant la sospita diagnòstica, amb la informació clínica o la revisió de la fórmula leucocítica, fem un tub de cribratge (en anglès, screening) on veiem si
es tracta d’un procés més immadur o bé d’un procés madur i quina és la línia hematopoètica afectada pel procés. En funció d’aquests resultats, anem cap a una banda o altra
de l’arbre, passem a una segona línia i ampliem l’estudi amb una bateria d’anticossos
(panells de tubs de 8 colors) que ens permetrà caracteritzar la població atípica o aberrant
i posar-li nom.
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Quant a l’estandardització dels equips i la preparació de mostres, Euroflow també ha
dissenyat protocols de calibratge i optimització dels citòmetres (9) i també protocols per
tractar les mostres en funció del tipus de mostra que volem analitzar i si el marcatge és a
la superfície o al citoplasma de la cèl·lula a estudiar. En molts casos, estudiem diferents
tipus de mostra d’un mateix pacient per veure el grau d’infiltració i establir l’estadiatge.
Aquests protocols els anomenen SOPs (acrònim de l’anglès, standard�����������������
����������������
operating�������
������
procedures).
Respecte als processos immadurs, com ho són les leucèmies agudes i en concret
un conjunt d’entitats agrupades com a leucèmies agudes mieloides amb anomalies genètiques recurrents seguint els criteris de l’OMS, el diagnòstic al laboratori es basa en
què el fet primordial que defineix els tumors és l’alteració genètica subjacent. De fet, les
malalties oncohematològiques han estat pioneres en aquest sentit i, entre elles, la leucèmia aguda promielocítica representa el seu paradigma, ja que en aquesta entitat, a una
alteració molecular/citogenètica específica (PML RARA; t(15;17)(q22q12)) s’associen unes
característiques morfològiques i immunofenotípiques recurrents (10). Aquest enfocament
va resultar revolucionari tant des del punt de vista diagnòstic com terapèutic, ja que la
mateixa alteració, o els productes que es generen com a conseqüència, s’han convertit
en la diana del tractament. En aquest context molecular, la citometria orienta els diagnòstics basant-se en l’existència de perfils fenotípics associats a alteracions moleculars
específiques, amb l’avantatge de la seva rapidesa.
D’acord amb la literatura i l’experiència, es comprova que existeix una bona correlació
entre l’expressió fenotípica de bona part de les leucèmies agudes i les alteracions cromosòmiques i moleculars que presenten (vegeu la taula 1).
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Taula 1. Perfil immunofenotípic de diferents tipus de leucèmia amb les aberracions
cromosòmiques més comuns associades. En un cercle, els marcadors més rellevants.

En els processos madurs, les síndromes limfoproliferatives cròniques (d’ara endavant
SLPC), la CMF té especial rellevància en permetre un diagnòstic diferencial ràpid entre
una limfocitosi reactiva benigna i un procés monoclonal, a més de contribuir a la seva
filiació diagnòstica (11, 12).
El limfòcit B de referència passa per diferents estadis de diferenciació a les diferents
zones del gangli limfàtic i en funció de l’etapa on es troba, adquireix o perd l’expressió
de determinats antígens. Així cada limfoma B (SLPC-B) presenta un perfil fenotípic més
o menys característic en funció de l’expressió d’antígens B i de la zona del gangli on ha
proliferat la clona neoplàstica (vegeu la figura 4).
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Figura 4. Origen del limfoma B segons la cèl·lula homòloga.

També cal destacar la importància de la CMF en detectar i quantificar la persistència
de petites poblacions cel·lulars de leucèmia aguda, limfoma o mieloma múltiple amb
fenotips aberrants durant el tractament quimioteràpic o el seu increment després de la
remissió completa, contribuint de forma significativa a la detecció de fracassos terapèutics i al diagnòstic precoç de les recaigudes (13, 14). Parlem del seguiment de la MMR
amb elevades sensibilitats (de l’ordre de 10-6). Per obtenir resultats fiables i reproduïbles,
s’han d’adquirir 1 000 000 de cèl·lules nucleades totals seleccionades en l’histograma
de dispersió de llum frontal (d’ara endavant FSC) versus la dispersió de llum lateral (d’ara
endavant SSC). Es considera que hi ha MMR+ quan es comprova la persistència de
20 esdeveniments (events en anglès) o més en un sol tub.
Quan no trobem patrons fenotípics anòmals al diagnòstic i la malaltia concreta presenta alguna mutació a escala genètica o molecular, el seguiment de la MMR es fa mitjançant
la reacció en cadena per la polimerasa quantitativa a temps real (RQ-PCR, acrònim de
l’anglès real-time quantitative polymerase chain reaction) o altres mètodes diferents de la
citometria. Això suposa un exemple de com es complementen les diferents especialitats
implicades en el diagnòstic de les neoplàsies hematològiques. De forma que totes les
aportacions des dels diferents vessants enriqueixen i afavoreixen un millor diagnòstic i
pronòstic.
Resultats
En definitiva, la CMF aporta una gran sensibilitat, objectivitat, rapidesa i versatilitat en
l’estudi de la cèl·lula. Raó que fa que sigui de gran utilitat en la identificació i classificació
de les cèl·lules tumorals de les malalties hematològiques.
Conclusions
Com ja hem dit, en els últims anys s’han introduït importants avenços tècnics en els
equips de citometria. Aquests avenços s’han vist impulsats per la disponibilitat d’un nom–109–

bre creixent de reactius de qualitat i fluorocroms tècnicament compatibles, que han incrementat notablement la quantitat i la complexitat de les dades fenotípiques obtingudes,
obligant així a un desenvolupament paral·lel de les eines informàtiques destinades a la
seva anàlisi. Alhora, els avenços informàtics han suposat una revolució en les estratègies
emprades, la visualització i la interpretació dels resultats, fent de la caracterització fenotípica de les hemopaties malignes una eina diagnòstica més robusta, reproduïble i, en
definitiva, més útil. Amb tot, també s’albira que aquestes noves eines i avenços tindran
un impacte important en un futur proper, en el diagnòstic, la classificació i el monitoratge
terapèutic de les neoplàsies hematològiques (15).
Però no solament la citometria, sinó tota la informació integrada que proporcionen la
morfologia cel·lular, el fenotip, la genètica i la biologia molecular (cada especialitat amb
un pes específic diferent segons la malaltia) generen un impacte conjunt sobre l’epidemiologia, etiologia, patogènesi, presentació clínica, evolució, pronòstic i teràpia de les
neoplàsies hematològiques.
Des del laboratori, pretenem fer un diagnòstic integrat, un seguiment multidisciplinari i
facilitar als clínics un informe integrat (en anglès, the integrative report), que és una recomanació de les societats científiques més destacades.
L’objectiu final és poder afinar cada vegada més en el diagnòstic, el pronòstic, la resposta als tractaments i en última instància i el més important, poder arribar a desenvolupar teràpies dirigides i personalitzades que garanteixin la seguretat del pacient i augmentin la supervivència global.
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Utilitat dels estudis citogenètics
i de genètica molecular en
el diagnòstic i pronòstic de
les malalties oncohematològiques
Emma Triviño Palomares
CATLAB. Àrea de Citogenètica
Viladecavalls

Introducció
La ciència genètica va néixer en el moment que algú va adonar-se que els individus
proporcionen el material que conté la informació per a construir la següent generació, i
va decidir estudiar-ne l’evidència. S’observava també que, a vegades, els individus heretaven no només els trets normals i la semblança, sinó també malalties específiques. Així,
probablement, la primera referència escrita relacionada amb aquest fet fa referència a
l’hemofília, i es recull al Talmud, 200 anys aC (1).
Fa més d’un segle que Mendel va proposar que un gen és una unitat d’informació
genètica, i és una entitat única. Un gen és una entitat estable, però és susceptible a patir
canvis. Els organismes es beneficien en moltes ocasions dels canvis, que aporten diversitat, però, sovint aquests canvis comporten el funcionament inadequat de les cèl·lules
on es produeixen. En aquest sentit, es coneix des d’antic l’associació entre les mutacions
i el càncer. Aquestes mutacions són somàtiques (adquirides) en la majoria de casos. La
primera teoria proposant l’associació entre canvis cromosòmics, i la transició de la proliferació normal a maligna, va ser publicada, ja el 1914, per Theodor Boveri, en el seu llibre
A propòsit del problema de l’origen dels tumors malignes (Zur Frage der Entstehung maligner Tumoren). Va ser més endavant que es va proposar que existeixen també mutacions
constitucionals predisposants.
Un organisme complex com l’humà està format per multitud de tipus cel·lulars, tots ells
susceptibles de patir canvis que desencadenen un procés cancerós, com els tumors dels
teixits hematopoètics i limfoides.
Hem vist que el càncer és causat per gens mutats. Aquesta afirmació pot semblar
una simplificació, a causa de la complexitat d’aquestes malalties, però és que existeixen
innumerables factors que desencadenen la malaltia i contribueixen a la seva progressió, i
la malaltia té també multitud de manifestacions clíniques.
La ciència genètica ha disposat de diferents eines al llarg del temps, les quals s’han
utilitzat en l’estudi d’aquesta diversitat i complexitat de processos. La seva evolució ha
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estat sovint vertiginosa, però com veurem, els processos oncohematològics es beneficien tant dels estudis més clàssics com dels més avançats.
Fent una mica d’història, ens remuntem al que és considerat per molts l’inici de la citogenètica, que s’atribueix a Walter Flemming, quan va publicar les primeres il·lustracions
dels cromosomes humans el 1882, tot i que la paraula cromosoma no es va utilitzar fins
l’any 1888, introduïda per Waldeyer (del grec cos acolorit) (2). Levitsky, el 1924, va proposar el terme cariotip, per referir-se a la disposició ordenada dels cromosomes per al seu
estudi (2).
La introducció dels cultius cel·lulars tractats amb antimitòtics, la sofisticació de la microscòpia, i la introducció dels mètodes de tinció van fer enlairar la citogenètica com el
procediment de referència (gold standard en anglès) els anys 70. Prèviament, però, el
1959, ja s’havia identificat la presència d’un cromosoma extra com a causant de la síndrome de Down (3) i, pel que fa a l’oncohematologia, va ser un descobriment extraordinari la
troballa de l’anomenat cromosoma Philadelphia en pacients afectes de leucèmia mieloide
crònica. Va ser extraordinari perquè va suposar la primera associació entre una anomalia
cromosòmica i un càncer (4, 5, 6). Més endavant, el 1973, després dels avenços esmentats, es va definir el cromosoma Philadelphia com el producte d’una reorganització entre
els cromosomes 9 i 22 (7).
La citogenètica clàssica no ha assolit grans canvis des dels últims avenços esmentats.
Cal mencionar però l’aparició, els anys 80, dels sistemes de mesura basats en la hibridació in situ fluorescent (FISH, acrònim de l’anglès fluorescence in situ hybridization) (8), que
permet l’estudi de regions específiques d’un cromosoma, sense la necessitat de cultiu
cel·lular. També és destacable la disponibilitat des dels anys 90 de les matrius (arrays
en anglès) (9), que permeten, entre altres, la detecció de canvis de dosi al llarg de tot el
genoma, amb una resolució molt superior a la del cariotip convencional.
Tot i aquest lent progrés en la citogenètica, el cariotip segueix sent l’únic procediment
que permet un estudi global del genoma, de l’arquitectura dels cromosomes i de les
seves reorganitzacions equilibrades. Aquestes característiques el fan, com veurem, un
instrument valuosíssim en l’estudi genètic en hematologia
La descripció de la molècula de DNA per Watson����������������������������������������
����������������������������������������������
i Crick el 1953 (10) va suposar el puntal per al futur desenvolupament de la genètica molecular, que va tenir el seu tret de sortida amb la genialitat de Kari B. Mullis, que va idear la reacció en cadena de la polimerasa
(d’ara endavant PCR) els anys 80 (10). El seu treball li va ser reconegut amb el Premi Nobel
de Química el 1993, i, associat als extraordinaris avenços en la seva aplicació, representa
avui en dia una eina fonamental per la genètica. Veurem la seva utilitat en la identificació
i quantificació d’algunes mutacions valuoses per al diagnòstic i seguiment de pacients
afectes de malalties hematològiques. En aquesta línia hauríem de destacar també la fita
assolida en seqüenciar el genoma humà (11, 12), que ha permès posteriorment, gràcies
a la seqüenciació massiva, estudiar per exemple el genoma de malalts amb leucèmia
limfàtica crònica, a la recerca de trets recurrents característics (13).
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Material i mètodes
Sabem que les malalties oncohematològiques són complexes, i en aquest sentit, la
funció de la genètica és tractar d’esbrinar quines són les mutacions subjacents en la
gènesi de la malaltia i en la seva progressió. L’objectiu final és entendre els mecanismes
biològics que tenen lloc en les diferents fases, i així contribuir a la classificació de la malaltia i determinar el valor pronòstic dels marcadors genètics, utilitzant-los en el monitoratge
dels pacients. Evidentment el gran èxit d’aquests estudis seria trobar la clau pel disseny
de teràpies personalitzades en funció dels marcadors genètics detectats a cada pacient.
Hem vist també que disposem de diferents eines per a la realització d’aquests estudis,
que descriurem breument a continuació
Citogenètica clàssica
La citogenètica clàssica es basa en l’estudi de cèl·lules en divisió, ja que és en aquest
estadi quan el material genètic es troba empaquetat en forma de cromosomes, que són
valorables al microscopi òptic, utilitzant les tincions apropiades. De forma resumida (vegeu la taula 1), el material utilitzat es tria en funció de la malaltia a estudiar, i, majoritàriament, es treballa amb mostres de moll d’os, sang perifèrica o gangli. Les cèl·lules
obtingudes, i conservades en el contenidor adient, se sembren, seleccionades o no, utilitzant un medi de cultiu específic, al qual cal afegir de vegades un factor estimulant del
creixement. Després d’un nombre d’hores determinat en cada cas, en què les cèl·lules
s’incuben a 37 ºC, se les sotmet a un tractament antimitòtic, i es procedeix al sacrifici del
cultiu. Posteriorment es preparen les extensions sobre un portaobjectes, es tenyeixen
apropiadament, i s’observen al microscopi òptic per a l’obtenció del cariotip (14). El resultat del cariotip s’expressa segons una fórmula cromosòmica, seguint la nomenclatura
internacional (15).
El cariotip ens permet un estudi global del genoma, que ens dóna informació sobre
la dosi i l’estructura. Això representa un avantatge indiscutible. Cal considerar, però, dos
inconvenients. El primer és la necessitat de realitzar un cultiu cel·lular, que suposa una
demora en l’obtenció dels resultats, i el segon és que el cariotip té una resolució que permet detectar alteracions entre 5-10 Mb. Aquestes limitacions poden ser compensades
amb estudis basats en la hibridació in situ fluorescent (FISH).
Taula 1

Tipus de mostra

Temps de cultiu i estimulant

LAL-B/T

MO
SP si % blastes > 80

Directe o 24 h

LAM

MO

Directe o 24 h

SMD

MO

24 h o 48 h s.e.

SMPC

MO

48 h s.e.

SLPC-B

SP

48 h s.e. o 72 h amb TPA
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Tipus de mostra

Temps de cultiu i estimulant

SLPC-T

SP

48 h s.e. o 72 h amb PHA

LNH-B

TX > SP > MO

48 h s.e. o 72 h amb TPA

LNH-T

TX > SP > MO

48 h s.e. o 72 h amb PHA

MM/GMSI

MO

72 h s.e.

LAL: leucèmia aguda limfoide, LAM: leucèmia aguda mieloide, SMD: síndrome mielodisplàsica,
SMPC: síndrome mieloproliferativa crònica, SLPC: síndrome limfoproliferativa crònica, LNH: limfoma no
Hodgkin, MM: mieloma múltiple, GMSI: gammapatia monoclonal de significat incert, MO: moll d’os, TX: teixit,
SP: sang perifèrica, s.e.: sense estimulant, TPA: phorbol 12-myristat 13-acetat, PHA: fitohemaglutinina.

Hibridació in situ fluorescent
Aquests estudis parteixen de l’organització del DNA en dues cadenes complementàries. Una vegada desnaturalitzada la mostra, que es pot trobar en estructura de cromosoma, o de nucli interfàsic, s’aprofita la complementarietat del DNA per a hibridar la mostra
amb una sonda específica de la regió a estudiar, marcada amb un fluorocrom.
Com que és possible el disseny de multitud de sondes diferents, el FISH���������������
�������������������
és molt versàtil, i permet hibridar cromosomes sencers (sondes de pintat), centròmers, telòmers i satèl·
lits, tots ells amb sondes de regions repetitives, però també es poden hibridar regions de
còpia única intragèniques. Les sondes de còpia única són de gran utilitat per a detectar
reorganitzacions en metafases (cèl·lules en divisió), i també per a detectar el nombre de
còpies tant en metafase com en nucli interfàsic. La seva resolució és molt superior a la de
la citogenètica clàssica, està entre 50 Kb i 5 Mb, en funció de les condicions de la mostra
i del tipus de sonda emprada (vegeu la taula 2), i en molts casos no és necessari el cultiu
cel·lular. En contrapartida, l’estudi per FISH és sempre dirigit, és a dir, no ens permet
detectar alteracions en regions diferents de les interrogades.
Taula 2. Modificada de Cancer Cytogenetics (16).

CG clàssica FISH en MF
Resolució
Necessitat cultiu cel·lular

FISH en IF

Matriu CGH

NGS

> 5 Mb

> 1-5 Mb

> 50 Kb

> 50 Kb

1 nt

+

+

-

-

-

Alteracions detectades
Reorganitzacions
estructurals balancejades

+

+

+

-

+

Aneuploïdies

+

+

+

+

+

Reorganitzacions estructurals
no balancejades

+

+

+

+

+

CG: citogenètica clàssica, MF: metafase, IF: interfase, CGH: hibridació genòmica competitiva
(CGH, acrònim de l’anglès comparative genomic hybridization), NGS: seqüenciació
de nova generació (NGS, acrònim de l’anglès next generation sequencing).
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Matriu genòmica
La matriu genòmica (array en anglès), coneguda també com micromatriu, o cariotip
molecular, ha estat una de les últimes incorporacions a l’estudi simultani de milers de
gens en tumors. Permet, com el cariotip, un estudi global del genoma, a una resolució
molt superior (vegeu la taula 2), que depèn en bona part del nombre, la longitud i la distància entre les sondes emprades (17). Entre les versions diferents disponibles, la matriu
de CGH (acrònim de l’anglès comparative genomic hybridization) es basa, de manera
molt simplificada, en la hibridació competitiva del DNA d’un pacient i un DNA control,
marcats amb diferents fluorocroms, sobre una matriu en la qual hi ha fixat un determinat
nombre de sondes conegudes. Aquesta idea tan simple, però d’execució sofisticada,
permet detectar les variacions en el nombre de còpies de multitud de gens. És possible també, amb la incorporació de sondes que detecten polimorfismes d’un nucleòtid
(matrius d’SNP, acrònim de l’anglès single nucleòtid polymorphisms), posar de manifest
pèrdues d’heterozigositat i disomies uniparentals. Existeixen, però, alguns inconvenients,
com la impossibilitat de detectar reorganitzacions equilibrades, molt presents i rellevants
en algunes malalties oncohematològiques. D’altra banda, com l’estudi ens ofereix una
mitjana de les cèl·lules estudiades, es fa difícil valorar la variabilitat intercel·lular, tot i que
ara és possible determinar la presència relativa de diferents aberracions genòmiques (18)
Seqüenciació massiva
La disponibilitat de la seqüenciació massiva de nova generació (NGS, acrònim de
l’anglès next generation sequencing) ha permès la seqüenciació de més de 800 genomes de més de 25 tipus de càncer (19). Això ha proporcionat una quantitat ingent de
dades, que requereix poderoses eines bioinformàtiques per a la seva anàlisi. En molts
casos, aquestes dades no han estat interpretades en la seva totalitat. Actualment, no és
aquesta l’única limitació. Així, cal tenir en consideració que és necessari comptar amb un
alt percentatge de cèl·lules tumorals, perquè els resultats no es vegin emmascarats per
les cèl·lules somàtiques. En aquest sentit, cal també una elevada cobertura. Tot plegat
comporta un elevat esforç en la infraestructura, i en les eines bioinformàtiques de què
parlàvem, amb el corresponent cost econòmic. Aquestes dificultats se superaran de ben
segur en un futur pròxim. La NGS no proporciona, com sí fan el cariotip i el FISH, informació sobre quines alteracions genètiques cohabiten en una mateixa cèl·lula.
Genètica i oncohematologia
El diagnòstic oncohematològic és, necessàriament, multidisciplinari, i requereix almenys la intervenció d’hematòlegs, citòlegs, experts en citometria i genetistes. Totes les
especialitats aportaran dades importants, que han de ser valorades en conjunt, i que, en
la seva individualitat, tindran més o menys rellevància en funció de la malaltia en la qual
estiguem treballant. En aquest marc, la genètica té, com veurem, un paper important en
el diagnòstic i la classificació de la malaltia, en la detecció de marcadors significatius pel
pronòstic, i també pel monitoratge del tractament.
Existeixen diferents protocols respecte al tipus de mostra a estudiar i com fer-ho, en
funció de la sospita diagnòstica o la fase que es trobi el pacient (diagnòstic, seguiment,
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progressió o recaiguda). Un exemple és la Guia de les recomanacions per al diagnòstic
genètic i seguiment de les neoplàsies hematològiques (vegeu la taula 3).
Per tal d’il·lustrar aquesta sistemàtica de treball en el laboratori de genètica, veurem
alguns exemples de la seva aplicació a l’estudi d’algunes malalties oncohematològiques.
Leucèmia aguda mieloide
La leucèmia aguda és una malaltia que afecta 4 cada 100 000 individus per any.
D’aquests, un 70 % patiran una leucèmia aguda mieloide (d’ara endavant LAM). La leucèmia aguda limfoide és més prevalent en nens, però la mieloide és, de molt, la més
freqüent en adults.
És una malaltia molt heterogènia, i al llarg dels anys s’han fet molts esforços en classificar les LAM en entitats reproduïbles. Actualment se segueix el criteri de l’Organització
Mundial de la Salut (OMS) (20). En qualsevol tumor de teixit hematopoètic o limfoide, la
classificació es fa en funció de la informació aportada per la morfologia, la citoquímica,
l’immunofenotipatge, la genètica i les dades clíniques. En el cas de les LAM, però, la
citogenètica té una especial rellevància, de manera que existeix un conjunt d’entitats
agrupades com LAM amb anomalies genètiques recurrents (vegeu la taula 4). Així, en
un pacient amb sospita de LAM, cal estudiar immediatament el cariotip, del qual s’obtindran resultats abans de les 24 hores després de l’extracció, i que permetrà classificar el
pacient, i estratificar el risc, atès que s’ha establert una correlació directa entre les anomalies detectades i la supervivència (vegeu la figura 1) (21). Aquesta correlació té efecte
sobre l’elecció de la pauta terapèutica. La detecció d’alguna de les alteracions genètiques
descrites permetrà fer també un seguiment del pacient, i serà útil en la valoració de la
progressió o la recaiguda.
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Taula 3

AEHH: Associació Espanyola d’Hemoteràpia i Hemostàsia, FEHH: Fundació Espanyola
d’Hematologia i Hemoteràpia, GCECGH: Grup cooperatiu espanyol de citogenètica
hematològica, Grup BMH: Grup de biologia molecular en hematologia.
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Taula 4. Modificada de la classificació dels tumors dels teixits hematopoètics i limfoides de l’OMS.

LAM amb anomalies genètiques recurrents
LAM amb t(8;21); RUNX1-RUNX1T1
LAM amb inv(16)(p13.1;q22) o t(16;16)(p13.1;q22); CBFB-MYH11
LAM amb t(15;17)(q22;q12); PML RARA
LAM amb t(9;11)(p22;q23); MLLT3-MLL
LAM amb t(6;9)(p23;q34); DEK-NUP214
LAM amb inv(3)(q21;q26.2) o t(3;3)(q21;q26.2); RPN1-EVI1
LAM (megacarioblàstica) amb t(1;22)(p13;q13); RBM15-MLK1
Entitat provisional: LAM amb NPM1 mutat
Entitat provisional: LAM amb CEBPA mutat
LAM amb canvis relacionats amb mielodisplàsia
Neoplàsies mieloides associades a la teràpia
LAM no més especificada
Sarcoma mieloide
Proliferacions mieloides associades a la síndrome de Down
Neoplàsia de cèl·lules blàstiques plasmacitoids dendrítiques
LAM: leucèmia aguda mieloide.
Figura 1. Impacte de les entitats citogenètiques reconegudes el 2008 per l’OMS en la
supervivència, *excloent pacients amb t(15;17), t(8;21), inv(16), t(9;11), t(6;9),inv(3)/t(3;3),
**excloent pacients amb qualsevol altra anomalia detectada prèviament.
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Leucèmia limfocítica crònica
La leucèmia limfocítica crònica (d’ara endavant LLC) és la leucèmia més comuna en el
món occidental, amb una incidència de 2-6 cada 100 000 pacients per any. És també la
que presenta una major predisposició genètica, amb un risc incrementat de 2-7 vegades
si hi ha un familiar directe afecte (22).
En el marc de les síndromes limfoproliferatives hi ha estudis molt més rellevants que
els basats en la genètica per tal de fer el diagnòstic i classificació, destacant els que
utilitzen la citometria de flux. En qualsevol cas, al voltant del 80 % dels pacients amb
LLC tenen anomalies genètiques detectables per FISH (23), que sí tenen més o menys
implicacions en el pronòstic. Al voltant del 50 % presenten delecions a la regió 13q14.3,
que s’associen a un pronòstic favorable. Aproximadament el 20 % presenten trisomia del
cromosoma 12, associada a un pronòstic intermedi. Amb menys freqüència es detecten
delecions a 11q22-23 o a 17p13, que afecten els gens ATM i TP53 respectivament, i que
comporten un pronòstic desfavorable. Es recomana per tant, estudiar per FISH aquests
gens, i també per IGH (acrònim de l’anglès immunoglobulin heavy chain) pel diagnòstic, i
comprovar l’estat dels gens ATM i TP53 en cas de progressió o recaiguda.
Leucèmia mieloide crònica
La leucèmia mieloide crònica (d’ara endavant LMC) té una incidència en el món occidental d’1 cada 100 000 individus per any, i representa el 15-20 % de totes les leucèmies.
Si s’inclou aquesta entitat entre els exemples d’estudi oncohematològic al laboratori
clínic, és perquè representa el paradigma de la utilitat de la genètica molecular en aquest
àmbit. Com es comentava a la introducció, el cromosoma Philadelphia va ser la primera
alteració genètica descrita associada a càncer. El cromosoma Philadelphia resulta de la
translocació entre els cromosomes 9 i 22, la qual comporta la fusió dels gens ABL1 i BCR,
i la síntesi d’una proteïna quimèrica. Aquesta proteïna quimèrica té una activitat tirosinacinasa imprescindible per la leukemogènesi. La importància de caracteritzar aquesta alteració resideix que va ser possible dissenyar un tractament específic. Així, el tractament
dels pacients amb LMC va canviar radicalment amb la introducció dels inhibidors de
tirosina-cinasa (d’ara endavant ITK). I quin és el paper del laboratori clínic en relació amb
aquests fets?
Actualment és possible, mitjançant la PCR en temps real, la detecció i quantificació
del nombre de transcrits BCR-ABL1, presents en la mostra de sang d’un pacient. En el
moment del diagnòstic és imprescindible detectar aquest transcrit per tal de tenir la confirmació. Encara més important, durant el monitoratge dels pacients en tractament amb
ITK podem quantificar el transcrit amb una elevadíssima sensibilitat, de manera que ara
ja no parlem de si un pacient es troba només en remissió hematològica i citogenètica, si
no que podem parlar de remissió molecular. Podem saber, en definitiva, si el tractament
resulta efectiu en un pacient o no, decidir mantenir o canviar la pauta terapèutica, i fins i
tot preveure la progressió de la malaltia abans que es presenti cap més signe. Es planteja
actualment si és possible discontinuar a teràpia en pacients amb respostes moleculars
profundes.
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Aplicació dels sistemes de mesura basats en matrius d’SNP i CGH i NGS
L’aplicació de les matrius es restringeix actualment al moment del diagnòstic d’algunes
malalties, bàsicament en els casos en els quals no s’obté un resultat de l’estudi citogenètic, o bé que aquest és pobre, perquè s’ha estudiat un nombre de cèl·lules subòptim.
Alguns exemples de malalties en les quals les matrius podrien aportar una informació
en aquestes circumstàncies, serien les LAL secundàries a tractament o a SMD, o sense
classificar, leucèmia o limfoma limfoblàstic, síndrome mielodisplàsica, o LLC.
Pel que fa a la NGS, no s’aplica rutinàriament a la pràctica clínica, tot i que està aportant dades interessants i sorprenents sobre l’espectre mutacional d’algunes malalties.
Hem vist només alguns exemples de com apliquem l’estudi genètic en unes poques
malalties, però a la pràctica l’utilitzem en el diagnòstic, pronòstic i seguiment de totes
elles. El pes específic de cada especialitat és diferent en aquest enfocament multidisciplinari, en funció de la malaltia, però sempre és enriquidor disposar de totes les dades i cal
lliurar al clínic un informe integrat.
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Introducció
El sistema de formació sanitària especialitzada és competència compartida del Ministeri de Sanitat i la Generalitat de Catalunya d’acord amb l’article 152 de l’Estatut d’Autonomia. Aquesta competència compartida en matèria de formació sanitària especialitzada
inclou l’acreditació i l’avaluació de centres, la planificació de l’oferta de places, la participació en l’elaboració de les convocatòries i la gestió dels programes de formació de les
especialitats, entre d’altres.
La llei 44/2003 de 21 de novembre d’ordenació de les professions sanitàries, estableix
un marc legal i competencial en tot allò que fa referència al desenvolupament de les professions sanitàries i defineix l’objecte de la formació especialitzada com la tasca de dotar
els professionals de la salut dels coneixements, les tècniques, les habilitats i les actituds
propis de l’especialitat corresponent simultàniament amb l’adquisició progressiva de la
responsabilitat inherent a l’exercici autònom de la mateixa especialitat.
En el nostre territori, el decret 165/2015 de 21 de juliol, de la formació especialitzada a
Catalunya publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOG), desenvolupa
tots els aspectes competencials abans esmentats.
Si bé l’abast de la formació sanitària especialitzada és prou extens, tal com s’ha indicat, l’objectiu del debat celebrat enguany en el congrés va ser, analitzar l’actual sistema
de formació dels especialistes en ciències de laboratori clínic, en especial, l’accés a la formació especialitzada. Després es va tractar el desenvolupament del contingut dels plans
de formació durant el període de formació especialitzada, i, finalment, la modificació de
l’actual sistema amb la futura implantació de la coneguda llei de la troncalitat.
El format triat per a l’esdeveniment va ser la formulació d’una sèrie de preguntes, dirigides en primer lloc als ponents participants del debat, però amb la participació oberta
a la resta d’assistents
Els ponents van ser escollits com a representants de les diferents figures relacionades
amb el sistema de formació sanitària especialitzada: resident, tutor de residents i president de la Comissió Nacional de l’Especialitat, així com pel seu coneixement i àmplia
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experiència en l’àmbit de la formació dels futurs especialistes del laboratori clínic. Els
ponents de la taula es presenten a continuació.
Josep Lluís Bedini, cap operatiu del Laboratori CORE de l’Hospital Clínic i Provincial
de Barcelona va participar en qualitat de president de l’actual Comissió Nacional de
l’Especialitat d’Anàlisis Clíniques i Bioquímica Clínica i de la futura Comissió Nacional de
la Troncalitat. Manel Juan, cap de secció d’Immunopatologia del Servei d’Immunologia
de l’Hospital Clínic i president de la Comissió Nacional de l’Especialitat d’Immunologia.
Josefina Mora, consultora de la secció de marcadors tumorals i cribratge prenatal del
Servei de Bioquímica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, va participar en el debat
en qualitat de tutora de residents. Claudia Imperiali, coordinadora del Grup de Residents
de la Societat Espanyola de Bioquímica Clínica i Patologia Molecular, com a resident de
quart any de Bioquímica Clínica de l’Hospital Universitari de Bellvitge.
Accés a la formació sanitària especialitzada
En primer lloc es va debatre sobre l’accés a la formació sanitària especialitzada, que
com és sabut, en el cas de les places per a les diferents especialitats de ciències de laboratori clínic, s’assoleix mitjançant la superació d’una prova selectiva. Una prova selectiva,
però, que pot tenir fins a 4 modalitats diferents (MIR, FIR, BIR, QIR) segons sigui la formació de grau dels aspirants. Aquesta circumstància, que és diferent de la resta d’especialitats sanitàries, sovint fa que en un determinat servei coexisteixen residents que per a la
mateixa especialitat tinguin coneixements diferents a l’inici del seu període de formació.
Sobre aquest tema tots els ponents van estar d’acord que, malgrat les dificultats que això
pot comportar a l’hora d’adequar les formacions als coneixements de cada resident, es
tracta d’una experiència personal enriquidora.
Durant el tractament d’aquest tema, se’ls va demanar la seva opinió sobre si trobarien
interessant que existís un grau en ciències de laboratori clínic de manera que un cop
s’assolís aquest grau, i així només, s’accedís a les diferents especialitats de ciències de
laboratori. Tots els ponents compartien la mateixa opinió i no veien necessària aquesta
solució, si bé eren coneixedors de les dificultats que suposa tant per als tutors com per
als mateixos residents, unificar els coneixements dels residents d’una mateixa especialitat però de diferent procedència acadèmica.
Encara durant el tractament d’aquest primer bloc, es va debatre sobre si, a vegades,
pot donar-se un conflicte d’interessos entre el que queda establert a les respectives
normatives sobre la formació dels futurs especialistes i les necessitats assistencials del
mateix sistema sanitari públic. Tots els ponents estaven d’acord que, en no poques ocasions, la qualitat en l’assoliment dels coneixements i les habilitats durant el període de
formació es pot veure compromesa amb la fi de cobrir les necessitats assistencials del
sistema sanitari.
Contingut acadèmic dels plans de formació especialitzada
La formació dels futurs especialistes del laboratori clínic ve dirigida pels respectius
plans de formació. Aquests són elaborats per les Comissions Nacionals de l’Especialitat
(CNE) i es preveu que aviat es trobin sotmesos a canvis a causa de l’aplicació de la futura
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llei de la troncalitat. Si bé algunes d’aquestes especialitats es poden considerar monovalents o específiques com ara la microbiologia, la immunologia o la bioquímica, el pla de
formació de les anàlisis clíniques, en canvi és polivalent i comprèn continguts acadèmics
de la resta d’àrees de coneixement. Atenent, però, que totes aquestes diferents especialitats es desenvolupen en el mateix entorn del laboratori clínic, se’ls va preguntar als ponents si consideraven necessari definir coneixements transversals, i per tant, necessaris
i comuns en els respectius plans de formació.
En resposta a aquesta pregunta, els ponents van coincidir en reconèixer que els coneixements en termes de gestió, qualitat i informàtica són necessaris i imprescindibles
en totes les especialitats. Els respectius presidents de les dues CNE representades, però,
van matisar que la futura troncalitat no es basa únicament a aquests coneixements, sinó
que, més aviat, el contingut del futur pla de formació fa referència a coneixements de les
diferents especialitats, concentrats en els primers dos anys de residència, reconeixent la
dificultat que això suposa per assolir el mateix grau d’especialització que amb els plans
de formació actuals.
Un altre aspecte diferencial referit a les especialitats del laboratori, és que, si bé les
polítiques aplicades recentment sobre la gestió dels recursos sanitaris han afectat de manera generalitzada al sistema públic de salut, en el cas particular dels laboratoris clínics,
aquestes polítiques han modificat l’organització dels serveis, donant lloc, per exemple, a
unificacions de laboratoris d’assistència primària i hospitalària.
Sobre aquesta reflexió els ponents van comentar que no només la gestió dels recursos ha afectat els serveis de laboratori clínic, si bé, coincidien en què el cas més greu és
el que ha comportat l’externalització dels serveis de laboratori fora de l’entorn hospitalari,
ja que es podria comprometre la formació especialitzada dels futurs especialistes en
aquestes circumstàncies.
En el Decret 165/2015 de 21 de juliol, sobre la formació sanitària especialitzada a
Catalunya i publicat en el DOG, s’especifica que les responsabilitats adquirides durant
el període formatiu han de ser progressives. Sobre aquest tema, es va traslladar als
ponents la pregunta de si creien adequat l’actual sistema d’avaluació de residents basat
en les entrevistes amb els tutors o si creien necessari la incorporació d’alguna prova
d’avaluació. Si bé es van exposar opinions contraposades, a favor i en contra d’incorporar
proves en forma d’examen, tots estaven d’acord que l’actual sistema d’avaluació no era
prou objectiu.
Aplicació de la llei de troncalitat
En aquest últim bloc del debat hi van tenir especial protagonisme els respectius presidents de les CNE presents en el debat i es van generar força preguntes des del públic.
De manera general, els presidents de les CNE van exposar que recentment s’havia
avançat força en el contingut del pla de formació del futur tronc i que, malgrat les discrepàncies (la CNE d’immunologia té actualment un recurs pendent de resolució) es treballa
conjuntament en l’elaboració d’un pla de formació que satisfaci totes les especialitats
implicades, inclosa la futura especialitat de genètica.
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Això no obstant, encara avui, hi ha molts dubtes sense resposta sobre l’impacte del
nou pla de formació i la millora potencial acadèmica dels futurs especialistes. Com acostuma a ser freqüent, l’aplicació de la futura llei no té prevista l’adequació a la situació
actual del sistema sanitari, i dependrà de les voluntats i esforços dels professionals que
hi treballen que el seu desenvolupament sigui finalment un èxit.

–130–

Comunicacions presentades
en format de pòster
(Ordenació alfabètica pel primer
cognom del primer firmant)

Detecció de la infiltració del sistema
nerviós central en pacients hematològics.
Utilitat diagnòstica de la concentració
de L-lactat-deshidrogenasa, glucosa i
proteïna en el líquid cefaloraquidi
M. Aldea Carilla¹, M.A. Martín Alcolea¹,
A. Leis Sestayo¹, J. Fernández Sojo²,
M. Moreno Velázquez², J.M. Sancho Cia²,
M.C. Pastor Ferrer¹
1

Servei de Bioquímica Clínica

Servei d’Hematologia i Hemoteràpia
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
2

Badalona

Introducció
L’afectació del sistema nerviós central (d’ara endavant SNC) és una complicació coneguda en els pacients que pateixen hemopaties malignes. La seva incidència és del 5-7 %
en els pacients diagnosticats de leucèmia aguda mieloblàstica, al voltant del 10 % en pacients amb leucèmia aguda limfoblàstica i pot arribar al 30 % en pacients amb limfomes
no hodgkinians, en funció del subtipus histològic.
La citologia en el líquid cefaloraquidi (LCR) ha estat tradicionalment el mètode estàndard per a establir el diagnòstic d’infiltració del SNC. No obstant això, la seva baixa sensibilitat pot ser una limitació per als clínics. Nous procediments, basats en la citometria de
flux, l’amplificació del DNA o mètodes immunohistoquímics podrien facilitar el diagnòstic,
però el seu cost elevat i el temps de realització limiten la seva utilització per al cribratge.
Objectiu
Valorar la utilitat de la concentració catalítica de L-lactat-deshidrogenasa (LDH), concentració de substància de glucosa i concentració de massa de proteïna en l’LCR de
pacients hematològics com a factor predictiu de la infiltració en el SNC.
Material i mètodes
Estudi retrospectiu de 41 pacients diagnosticats de neoplàsies hematològiques des
de gener del 2007 a desembre del 2014, seleccionats per presentar factors de risc o
sospita d’infiltració i diagnosticats de leucèmia aguda limfoblàstica (n = 6; 14,6 %), leucè–133–

mia aguda mieloblàstica (n = 7; 17,1 %), limfoma B difús de cèl·lules grans (n = 7; 17,1 %),
limfoma B inclassificable (n = 2; 4,9 %), limfoma de Burkitt (n = 6; 14,6 %), limfoma cerebral primari (n = 2; 4,9 %), limfoma de la zona marginal (n = 1; 2,4 %), limfoma de cèl·lules
del mantell (n = 3; 7,3 %), limfoma fol·licular (n = 2; 4,9 %), leucèmia mieloide crònica
(n = 1; 2,4 %), leucèmia mielomonocítica crònica (n = 2; 4,9 %), leucèmia limfàtica crònica
(n = 1; 2,4 %) i mieloma múltiple (n = 1; 2,4 %).
Onze pacients van presentar infiltració en l’LCR detectada mitjançant citologia (26,8 %),
6 homes i 5 dones d’edats entre 19 i 76 anys. Dels 30 pacients sense infiltració en l’LCR
(73,2 %), 16 eren homes i 14 dones d’entre 24 i 73 anys.
La concentració catalítica d’LDH es va mesurar enzimàticament amb l’analitzador
Cobas 711® (��������������������������������������������������������������������������
Roche Diagnostics���������������������������������������������������������
) i la concentració de substància de glucosa i la concentració de massa de proteïna es van mesurar amb procediments basats en l’espectrometria d’absorció molecular amb l’analitzador Dimension RxL (Siemens).
L’anàlisi estadística es va realitzar amb els programes SPSS 15.0 i MedCalc.
Resultats
Les medianes (P25-P75) de la concentració catalítica d’LDH, concentració de
substància de glucosa i concentració de massa de proteïna en l’LCR de pacients
amb infiltració del SNC en comparació dels que no presentaven infiltració van ser:
LDH 65 U/L (28-190 U/L) versus 20 U/L (16-34 U/L) (p = 0,02), glucosa 55,8 mg/dL
(45-62 mg/dL) versus 74,8 mg/dL (55,8-102,6 mg/dL) (p = 0,003) i proteïna 0,76 g/L
(0,49-1,44 g/L) versus 0,41 g/L (0,30-0,54 g/L) (p = 0,001), respectivament.
Mitjançant l’anàlisi de les corbes de rendiment diagnòstic (ROC) es va obtenir que el
millor valor discriminant per l’LDH per a diagnosticar la infiltració del SNC de pacients
hematològics va ser > 24 U/L (sensibilitat 90,91 %, especificitat 63,33 %), per a la glucosa ≤ 62 mg/dL (sensibilitat 81,82 %, especificitat 82,76 %) i per a la proteïna > 0,41 g/L
(sensibilitat 100 %, especificitat 56,67 %).
En analitzar les magnituds combinades es va obtenir una sensibilitat del 81,82 % i una
especificitat del 96,50 %.
Conclusió
Segons el nostre estudi, les concentracions de les magnituds estudiades són factors
predictius d’infiltració en SNC en pacients hematològics. Per tant, la citologia encara
segueix sent el mètode estàndard. El mesurament de la concentració catalítica d’LDH,
concentració de substància de glucosa i concentració de massa de proteïna en l’LCR
podrien ajudar en el diagnòstic d’infiltració neuromeníngia.
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Estudi de la interferència de l’ió sodi
en la determinació d’aldosterona
en l’orina de 24 hores
M.L. Aldea Carilla, M.A. Martín Alcolea,
I. Rosas Allende, A. Leis Sestayo, J. Cardona Farriol,
M.C. Cruz Pastor, M.L. Granada Ybern
Servei de Bioquímica Clínica
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
El mesurament de la concentració d’aldosterona en el plasma és útil en pacients amb
sospita d’hiperaldosteronisme primari (d’ara endavant HAP), que és la forma endocrina
més freqüent d’hipertensió secundària. Una de les maneres de confirmar el diagnòstic
és la sobrecàrrega oral de sodi (NaCl), en la qual es mesura l’excreció d’aldosterona en
l’orina de 24 hores després d’una ingesta de NaCl de 6 g/dia durant 3 dies. L’HAP es
confirma si el cabal de substància d’aldosterona en l’orina és superior a 12 mg en 24 hores en una orina en la qual la concentració de substància de NaCl és superior o igual a
200 mmol/L.
Actualment existeixen procediments automatitzats per al mesurament de la concentració d’aldosterona basats en la immunoanàlisi competitiva quimioluminiscent (CLIA).
Objectius
Avaluar la interferència de la concentració de substància de NaCl en el mesurament
de la concentració d’aldosterona en l’orina mitjançant l’analitzador Liaison® de DiaSorin.
Material i mètodes
Es recullen mostres de l’orina durant 24 hores, S’estabilitzen amb àcid bòric i es congelen a -20 ºC fins al seu processament. Es preparen barreges d’orina, una amb una
concentració de massa baixa d’aldosterona de 2 mg/L i una altra alta de 17 mg/L aproximadament.
Les mostres s’hidrolitzen amb àcid clorhídric, 0,2 mol/L, s’incuben 24 hores a 30 ºC
en la foscor i es neutralitzen. Immediatament després del tractament, les mostres es
processen en l’analitzador Liaison® de DiaSorin.
Es fa un estudi de la interferència seguint les especificacions de la guia EP07-A2 de
l‘Institut per a la Normalització de Laboratoris Clínics (CLSI, acrònim de l’anglès Clinical
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and Laboratory Standards Institute). Per cada barreja es prepara una corba de cinc punts
amb concentracions de substància de NaCl creixents (0, 200, 400, 600 i 800 mmol/L) i
es mesuren les concentracions de massa d’aldosterona per triplicat. Es calcula el percentatge de recuperació i el percentatge d’interferència per cada concentració de NaCl.
Resultats
La concentració de massa d’aldosterona no es modifica per una concentració de
substància de NaCl = 200 mmol/L (percentatge d’interferència per les barreges amb una
concentració alta i baixa respectivament, 3,67 % i 1,57 %). A partir de les concentracions
de substància de NaCl superiors a 400 mmol/L s’observa una clara disminució de la concentració de massa d’aldosterona en l’orina tal com mostra la taula 1.
Conclusions
L’analitzador Liaison® de DiaSorin és útil pel mesurament de la concentració d’aldosterona per a la confirmació de l’HAP mitjançant la sobrecàrrega oral de sodi, però, les concentracions de substància de NaCl en l’orina superiors a 400 mmol/L poden afectar-ne
la capacitat diagnòstica.
Taula 1. Concentracions de substància d’aldosterona en l’orina, percentatges de recuperació i d’interferència.

Barreja alta
(aldosterona ≈ 17 mg/L)
Concentració
d’interferent (mmol/L)
Concentració mitjana
d’aldosterona (mg/L)

Barreja baixa
(aldosterona ≈ 2 mg/L)

0

200

400

600

800

0

200

400

600

800

17,01

16,39

12,59

12,91

11,76

1,37

1,35

1,04

1,03

0,91

75,49

66,47

% recuperació

-

96,33 73,99 75,88

69,12

-

98,43 76,03

% interferència

-

-3,67 -26,01 -24,12 -30,88

-

-1,57 -23,97 -24,51 -33,53

–136–

Estudi de l’eficàcia de la transferència
d’embrions vitrificats respecte
a la d’embrions frescos
M.L. Aldea Carilla1,2, J. Albericio Portero1,
M. Sánchez Parilla1, J.I. González Hevia1
1
Servei de Reproducció Assistida
Hospital Universitari Miquel Servet
Saragossa

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

Introducció
La reproducció assistida és una alternativa a un problema d’infertilitat en les parelles
que de manera natural no aconsegueixen un embaràs. Les dones que recorren a la reproducció assistida són sotmeses a un o més cicles d’estimulació ovàrica per a obtenir
ovòcits i fecundar-los en el laboratori. Un cop finalitzada la fecundació, els embrions generats poden ser transferits en fresc o vitrificats. La vitrificació es duu a terme quan s’han
obtingut diversos embrions de bona qualitat o en els casos en què la dóna corre el risc
de desenvolupar la síndrome d’hiperestimulació ovàrica.
En els cicles de fertilització in vitro (d’ara endavant FIV) i microinjecció intracitoploasmàtica d’espermatozoides (ICSI, acrònim de l’anglès intra-cytoplasmic sperm injection) en
els que es produeixen més de dos embrions de bona qualitat, els millors es transfereixen
i la resta es vitrifica per a una posterior transferència. Encara que es pensa que els embrions criopreservats tenen un potencial menor d’implantació que els embrions transferits
en fresc, en aquests darrers anys, les tècniques de vitrificació han millorat.
Objectius
Estudiar l’eficàcia de la transferència d’embrions vitrificats i comparar-la amb la d’embrions frescos en un període de 2 anys.
Material i mètodes
Es va avaluar de forma retrospectiva l’eficàcia de la transferència d’embrions vitrificats
durant els anys 2013 al 2015 i es va comparar amb la d’embrions frescos. Els embrions
frescos es van transferir en el dia +3 des de la fecundació mentre que els vitrificats es van
mantenir congelats en nitrogen líquid fins a la transferència. Després de la desvitrificació,
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es va avaluar l’estat de conservació dels embrions, transferint únicament els que mantenien una bona morfologia. Durant aquest període de temps, es van realitzar 1 079 cicles
de FIV i ICSI i 128 desvitrificacions. Del total d’embarassos aconseguits per transferència
d’embrions en fresc, 168 van ser per FIV, 5 FIV de donant, 216 ICSI, 8 ICSI de biòpsia testicular, 5 ICSI de donant i 5 ICSI-DGP (acrònim de diagnòstic genètic preimplantacional).
Dels embarassos obtinguts després de la transferència d’embrions congelats, 15 van ser
vitrificats en cicles de FIV, 20 ICSI i 1 ICSI de donant.
Resultats
Dels cicles de FIV o ICSI que en van dur a terme en el laboratori entre 2013 i 2015, es
van realitzar 998 transferències (92,49 %) d’embrions en fresc, la resta no es va transferir,
a causa d’hiperestimulació ovàrica, per manca de fecundació o perquè els embrions eren
de mala qualitat. El percentatge d’embarassos per cicle realitzat va ser del 37,72 % i del
40,78 % per transferència realitzada. Del total de desvitrificacions realitzades, el percentatge d’embaràs per desvitrificació va ser del 28,12 % i del 33,96 % per transferència
realitzada. Els percentatges acumulats d’embaràs per cicle i per transferència realitzada
van ser del 39,91 % i 43,05 % respectivament.
Conclusions
Els resultats del nostre laboratori reforcen les conclusions d’altres estudis que indiquen que l’eficàcia de la transferència d’embrions vitrificats s’està equiparant a la d’embrions frescos, sense arribar als mateixos percentatges d’embaràs.
La vitrificació és una alternativa útil en les pacients amb risc de patir hiperestimulació
ovàrica, evitant la transferència en fresc i donant una altra oportunitat en el mateix cicle
a un possible embaràs.
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La insuficiència pancreàtica exocrina
severa, estratificada mitjançant
la determinació de l’elastasa en la femta,
pot ser secundària i reversible en
determinats pacients pediàtrics
L. Altimira, M. Batllori, M.C. Salgado,
M. Hernández, M. Molero, T. Marquès, C. Farré
Laboratori de Bioquímica Clínica
Hospital Sant Joan de Déu
Esplugues de Llobregat

Introducció
El mesurament de la fracció de massa de l’elastasa en la femta (d’ara endavant EF1)
és un indicador indirecte, eficient i no invasiu de la insuficiència pancreàtica exocrina
(IPE) moderada i severa. La fracció de massa d’EF1 és útil per a la indicació de la teràpia
substitutiva en pacients amb fibrosi quística, pancreatitis crònica i aguda, on l’IPE és
irreversible.
Objectiu
Descriure quatre casos pediàtrics amb la fracció de massa d’EF1 fora de l’interval de
referència, en els que l’IPE és reversible.
Material i mètodes
La fracció de massa d’EF1 es mesura mitjançant un procediment basat en la immunoanàlisi amb dos anticossos monoclonals específics (equip de reactius ScheBo® Pancreatic Elastasa1). Es considera dintre de l’interval de referència una fracció de massa
d’EF1 > 200 µg/g femta; IPE lleu entre 100-200 µg/g; IPE severa < 100 µg/g. El coeficient
de variació (CV) interserial és 7 %.
Resultats
Pacient 1: prematur de 4 mesos amb desnutrició per síndrome alcohòlica-fetal i fissura
palatina completa alimentat per sonda nasogàstrica. Presenta esteatorrea i una fracció
de massa d’EF1 de 94 µg/g. Es pauta el tractament substitutiu amb enzims pancreàtics
(TSEP), amb una millora clínica. La fracció de massa d’EF1 al cap de 21 mesos és de
459 µg/g, i es retira el TSEP. El pacient persisteix asimptomàtic i en bon estat nutricional.
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Pacient 2: nena de 12 anys diagnosticada de pancreatitis autoimmune (PAI), amb dolor
abdominal i vòmits de 2 setmanes d’evolució. La fracció de massa d’EF1 és de 2 µg/g,
suggestiva d’IPE severa. S’instaura el tractament amb corticoides per PAI i TSEP. La fracció de massa d’EF1 segueix de 7 µg/g un mes més tard, motiu pel qual s’incrementa la
dosis del TSEP. Tres mesos després la fracció de massa d’EF1 és de 219 µg/g.
Pacient 3: adolescent de 14 anys que des de l’any de vida presenta disminució de la
concentració de nombre de neutròfils en la sang, augment de la concentració catalítica
d’alanina-aminotransferasa i aspartat-aminotransferasa en el plasma, febre sense focus
i infeccions de repetició. Als 2 anys i amb esteatorrea, la fracció de massa d’EF1 és de
14 µg/g, suggestiva d’IPE severa. Es diagnostica de síndrome de Shwachman-Diamond,
portador d’una mutació críptica no descrita prèviament fora de la regió codificant. Les
fraccions de massa d’EF1 successives oscil·len i augmenten progressivament, amb una
lleu esteatorrea, fins a assolir valors propers a 200 µg/g actualment. A causa que el pacient està clínicament asimptomàtic, s’instaura el TSEP per evitar la desnutrició.
Pacient 4: adolescent de 13 anys amb un tumor cerebral extirpat, seguit de radioteràpia,
quimioteràpia i trasplantaments de progenitors hematopoètics. Com a seqüeles presenta
hipotiroïdisme tractat amb levotiroxina i inicia quadres de dolor abdominal amb esteatorrea, que persisteixen tot i rebre tractament antiinfecciós. La fracció de massa d’EF1 és indetectable i s’orienta com IPE secundària a tractament antineoplàstic. S’instaura el TSEP.
Els mesuraments de la fracció de massa d’EF1 es mantenen indetectables durant els
2 anys posteriors a la finalització del tractament antineoplàstic, moment en què el pacient
es mostra asimptomàtic, la fracció de massa d’EF1 és de 413 µg/g i se suspèn el TSEP.
Conclusions
La fracció de massa d’EF1 pot retornar a valors dintre de l’interval de referència en
pacients amb IPE secundària a alteracions com la desnutrició, la PAI, la síndrome de
Shwachman-Diamond��������������������������������������������������������������������
o el tractament antineoplàstic agressiu. En aquests casos, la fracció de massa d’EF1 és útil per avaluar la reversió de la IPE i suprimir el TSEP. Actualment
s’utilitza la suplementació amb enzims pancreàtics més com un tractament per evitar la
malnutrició que per revertir l’esteatorrea, i s’administra a la majoria de pacients amb IPE,
presentin o no simptomatologia.
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Influència del polimorfisme rs10757278
del gen ANRIL en la susceptibilitat
a patir un episodi cardiovascular
en pacients en hemodiàlisi
A. Arbiol Roca, A. Padró Miquel,
M. Hueso Val, E. Navarro, R. Rigo Bonnin,
P. Alía Ramos, J.M. Cruzado Garrit,
N. Lloberas Blanch
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
Els pacients en hemodiàlisi (d’ara endavant HD) són un grup de risc de patir malaltia
cardiovascular (MCV). Presenten una morbimortalitat més elevada que la població general a causa de factors inherents al tractament renal substitutiu. A més a més, la predisposició genètica a la MCV sembla tenir un paper important. En els darrers anys, s’han
realitzat alguns estudis d’associació (GWAS, acrònim de l’anglès genome-wide association study) que relacionen polimorfismes del gen ANRIL amb MCV.
Objectiu
Estudiar la influència del polimorfisme rs10757278 del gen ANRIL sobre el risc de patir
un episodi cardiovascular (ECV) en pacients en HD.
Material i mètodes
S’han reclutat 284 pacients en HD. S’han seguit des de la data d’inici d’HD fins a l’ECV.
Aquest ha estat definit com l’infart agut de miocardi, l’angina de pit o l’ictus. Els pacients
que no van presentar l’ECV van ser seguits fins al darrer dia de reclutament (2015-09-30),
fins al trasplantament renal o l’èxitus. Les variables recollides en l’inici d’HD van ser: data
naixement, sexe, data d’inici d’HD, MCV prèvia HD, presència de diabetis mellitus (DM),
concentració de substància de creatinina, albúmina, ió calci, fosfat, paratirina, colesterol
i ferritina en el plasma, concentració de massa d’hemoglobina en la sang i la fracció de
substància de glicohemoglobina en la sang (HbA1c). L’extracció de DNA es va dur a terme
a partir de sang perifèrica. El genotipatge del polimorfisme rs10757278 A>G es va realitzar
per discriminació al·lèlica amb sondes al·lel-específiques (TaqMan® Applied Biosystems)
mitjançant reacció en cadena de la polimerasa (PCR, acrònim de l’anglès polymerase
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chain reaction) a temps real amb el termociclador 7900 HT Fast Real-Time PCR System
(Applied Biosystems). L’estudi de supervivència s’ha realitzat amb corbes Kaplan-Meier i
la prova de log-rank. Per avaluar la relació entre el genotip i el risc de patir un ECV ajustant per les variables de control s’ha realitzat un model de regressió de Cox multivariant,
introduint en el model final aquelles variables significatives en els models univariants. Els
càlculs estadístics s’han realitzat amb el programa STATA versió 12. S’ha considerat significativa una p < 0,05.
Resultats
El 60 % dels pacients són homes i el 40 % són dones. La mitjana d’edat a l’inici d’HD és de 56 (54-58) anys. La mitjana de temps de seguiment ha estat de
3,4 (2,3-4,4) anys. Durant aquest període 41 pacients han patit un ECV. La resta de
pacients han estat censorats: 181 trasplantaments de ronyó, 14 perduts, 39 èxitus per
causes no MCV i 9 sense ECV a data 2015-09-30. La gràfica de Kaplan-Meier del polimorfisme rs10757278 AA/AG versus GG mostra una major incidència d’ECV al grup GG
(log-rank test: P = 0,0153). En el model de Cox univariant, el polimorfisme rs10757278 (GG)
(HR: 2,15 (1,14-4,01), P = 0,018) és significatiu i l’única variable de control significativa és
la DM (HR: 6,22 (1,91-20,2), P = 0,002). Els resultats del model multivariant introduint el
polimorfisme rs10757278 (GG) i DM són: rs10757278 (GG) (HR: 1,91 (1,02-3,61), P = 0,045)
i DM (HR: 5,85 (1,79-19,1), P = 0,003). La DM és determinant en patir un ECV i el polimorfisme permet estratificar el risc de presentar ECV en pacients diabètics.
Conclusions
El polimorfisme rs10757278 del gen ANRIL està associat amb el risc de patir ECV en
pacients en HD i permet estratificar-los segons el risc.
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Mesurament de la concentració de
ceftazidima en el plasma mitjançant
cromatografia líquida d’alta i ràpida
eficàcia acoblada a l’espectrometria
de masses en tàndem
A. Arbiol Roca, R. Rigo Bonnin,
J.M. González De Aledo Castillo, M. Sanjuás Iglesias,
K. Egea Martínez, S. Moreno Pérez, A. Padró Miquel,
B. Candás Estébanez, P. Alía Ramos
Àrea de Bioquímica Especial
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
La ceftazidima és un antibiòtic b-lactàmic de la família de les cefalosporines de tercera
generació que s'administra en pacients crítics amb sèpsia, i en pacients amb infeccions
osteoarticulars per Pseudomonas aeruginosa. En aquest tipus de pacients, a més dels
problemes relacionats amb la variabilitat farmacocinètica i farmacodinàmica de la ceftazidima, cal tenir present la possibilitat de desenvolupar una resistència al fàrmac durant
el temps que dura el tractament antimicrobià. Com a conseqüència d’aquestes consideracions, és recomanable la individualització de la dosi de ceftazidima i dur a terme un
seguiment de la seva concentració de massa en el plasma.
Objectius
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 massa de ceftazidima 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 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 monitoratge múltiple de
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reacció (MRM). Les transicions m/z per la ceftazidima i la cefotaxima (estàndard intern)
són 547,0→467,9/396,1 i 456,0→395,8/324,1, respectivament.
La preparació i el tractament de les mostres consisteix en una precipitació de proteïnes amb metanol, seguida d’una extracció líquid-líquid amb diclorometà i una posterior
dilució del sobrenedant obtingut amb aigua.
L’estudi de validació està basat en les recomanacions de l’Agència Europea del Medicament (EMA, acrònim de l'anglès European Medicines Agency). S’ha avaluat la imprecisió intraserial i interdiària (CV), el biaix relatiu intraserial i interdiari (dr), 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 de la ceftazidima i la cefotaxima són 1,76 i 2,03 minuts, respectivament, i el temps d’anàlisi entre mostres és 4,0 minuts.
El valors d’imprecisió i biaix relatiu obtinguts són:
Valor teòric
de la magnitud
farmacològica (mg/L)

Interdiari (n = 15)

Intradiari (n = 15)
x– ± s
(mg/L)

dr (%)

x– ± s
(mg/L)

CV (%)

CV (%)

dr (%)

0,50 (LOQ)

057 ± 0,09

2,0 (QCI)

2,09 ± 0,18

15,8

14,0

0,58 ± 0,10

17,2

16,0

8,6

4,5

2,14 ± 0,21

9,8

7,0

50,0 (QC2)

53,5 ±3,14

5,8

7,0

54,2 ± 3,59

6,6

8,4

100 (QC3)

104 ± 3,72

3,6

4,0

105 ± 4,41

4,2

5,0

–
n, nombre de mostres processades; x, mitjana aritmètica; s, desviació estàndard;
CV, coeficient de variació; dr, biaix relatiu; LOQ, límit de quantificació;
QC1, Material de control 1; QC2, Material de control 2; QC3, Material de control 3.

No s’han superat els requisits metrològics per als CV i dr establerts per l’EMA (15 % i
20 % a valors propers al LQ). Els LD i LQ són 0,21 mg/L i 0,58 mg/L, respectivament. El
sistema de mesura cromatogràfic és lineal entre (0,58-160) mg/L.
En cap cas s’observen cromatogrames amb pics interferents ni contaminació per arrossegament. La recuperació mitjana és (71,8 ± 5,1) % i s’observa una sobreexpressió
iònica per a la ceftazidima, la qual és compensada per la cefotaxima (factors d’efecte
matriu normalitzats compresos entre 89,3-117,8 %).
Conclusions
Tenint en compte els temps d’anàlisi i les propietats metrològiques del sistema de mesura validat, aquest podria ser útil per a la realització d’estudis farmacocinètics i de monitoratge farmacoterapèutic de ceftazidima en diferents tipus de pacients, particularment,
en pacients crítics amb sèpsia i en pacients amb infeccions osteoarticulars per Pseudomonas aeruginosa, possibilitant una millor comprensió de l’eficàcia d’aquest fàrmac.
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Mesurament de la concentració de
micofenolat en el plasma mitjançant
cromatografia líquida d’alta i ràpida
eficàcia acoblada a l’espectrometria
d’absorció molecular a l’ultraviolat
A. Arbiol Roca,
R. Rigo Bonnin, J.M. González De Aledo Castillo,
M. Sanjuás Iglesias, K. Egea Martínez,
S. Moreno Pérez, B. Candás Estébanez, P. Alía Ramos
Àrea de Bioquímica Especial
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
El micofenolat és un fàrmac immunosupressor que inhibeix l’activitat de l’enzim inosina 5’-monofosfat deshidrogenasa (EC 1.1.1.205) durant la síntesi de DNA en la fase S del
cicle cel·lular dels limfòcits T i B, sent aquest el principal mecanisme mitjançant el qual el
micofenolat exerceix les seves accions immunosupressores. Al igual que altres fàrmacs,
l’administració de micofenolat planteja el problema de la seva variabilitat farmacocinètica
interindividual i intraindividual i a més està sotmesa a efectes indesitjables potencials,
especialment gastrointestinals i infecciosos. Per aquestes raons, és recomanable la individualització de la dosi de micofenolat i dur a terme un seguiment de la seva concentració
de massa en el plasma.
Objectius
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 d’absorció molecular a l’ultraviolat, per al mesurament de la concentració de massa de micofenolat en el plasma.
Material i mètodes
S’utilitza l’equip de reactius ClinRep® Complete kit for Mycophenolic Acid in plasma
de Recipe® però amb un procediment de mesura parcialment modificat a l’indicat pel
fabricant de l’equip de reactius, motiu pel qual es porta a terme un procés de validació
enlloc d’un procés de verificació.
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S’utilitza un sistema cromatogràfic Acquity-UPLC® (Waters) amb una columna de fase
inversa Acquity® UPLC® BEH C18 2,1x50 mm; 1,7 µm (Waters) i es treballa a un flux de
0,4 mL/min en modalitat isocràtica. Com a sistema de detecció s’utilitza un espectròmetre d’absorció molecular Acquity-UV® (Waters), a una longitud d’ona de 215 nm.
La preparació i el tractament de les mostres consisteix en una precipitació de proteïnes amb metanol fred.
El procés de validació està basat en les recomanacions de l’Agència Europea del Medicament (EMA, acrònim de l’anglès European Medicines Agency). Les propietats metrològiques avaluades són la imprecisió intraserial i interdiària (CV), el biaix relatiu intraserial
i interdiari (dr), la capacitat de detecció –valor crític (Vc), límit de detecció (LD) i límit de
quantificació (LQ)–, l'interval de mesura, la selectivitat, la contaminació per arrossegament
i la recuperació.
Resultats
Els temps de retenció del micofenolat és 1,03 minuts i el temps d’anàlisi, entre mostres,
3,0 minuts.
El valors d’imprecisió i biaix relatiu obtinguts són:
Magnitud

–x (mg/L)
intra

nintra

Pla—Micofenolat;
c.massa

0,41
2,33
4,84

Magnitud
Pla—Micofenolat;
c.massa

Biaix relatiu intraserial

Imprecisió intraserial

m (mg/L)

dintra (%)

sintra (mg/L)

CVintra (%)

16
16
16

0,46
2,35
4,72

-12,4
-1,0
2,5

0,017
0,017
0,044

4,3
0,7
0,9

–x (mg/L)
inter

ninter

m (mg/L)

dinter (%)

sinter (mg/L)

CVinter (%)

0,47
2,35
4,72

27
27
27

0,46
2,35
4,72

-2,0
0,1
0,0

0,040
0,097
0,249

8,5
4,1
5,3

Biaix relatiu interdiari

Imprecisió interdiària

xintra, mitjana intraserial; nintra, nombre de materials de control processats en una mateixa
sèrie; m, valor convencional (assignat com la mitjana obtinguda per diferents laboratoris de
referència que empren sistemes de mesura de referència (HPLC-MS/MS); dintra, biaix relatiu
intraserial; sintra, desviació estàndard intraserial; CVintra, coeficient de variació intraserial.
xinter, mitjana interdiària; ninter, nombre de materials de control processats en dies diferents;

dinter, biaix relatiu interdiari; sinter, desviació estàndard interdiària; CVinter, coeficient de variació interdiari.
No s’han superat els requisits metrològics per als CV i dr establerts per l’EMA (15 %).
Els Vc, LD i LQ són 0,02 mg/L, 0,03 i 0,05 mg/L, respectivament. El sistema de mesura
cromatogràfic és lineal entre (0,05-16,0) mg/L.
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En cap cas s’observen cromatogrames amb pics interferents ni contaminació per arrossegament. Els valors de recuperació són 97,3 %, 99,4 % i 99,0 % a valors de 0,5 mg/L,
2,5 mg/L i 7,5 mg/L, respectivament.
Conclusions
Tenint en compte el volum reduït de mostra utilitzat, la preparació mínima de les mostres, el temps d’anàlisi i els valors de les propietats metrològiques obtinguts, el sistema i
procediment de mesura validat és adequat per al mesurament de la concentració de micofenolat i, en conseqüència, adaptable a la pràctica hospitalària diària per al monitoratge
farmacoterapèutic d’aquest fàrmac.
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Relació entre el polimorfisme
rs10757278 del gen ANRIL i
les calcificacions vasculars en
pacients amb malaltia renal crònica
A. Arbiol Roca, A. Padró Miquel, M. Hueso Val,
E. Navarro, P. Alía Ramos, N. Lloberas Blanch
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
La principal causa de mortalitat en pacients amb malaltia renal crònica (d’ara endavant
MRC) és la malaltia cardiovascular (MCV) i les calcificacions vasculars són les lesions més
freqüents que la provoquen. S’ha demostrat que aquestes són potents marcadors pronòstics de MCV. A més a més, en els darrers anys, s’ha trobat l’associació entre alguns
polimorfismes de gens relacionats amb la MCV i la presència de calcificacions vasculars.
Objectiu
Estudiar la influència del polimorfisme rs10757278 del gen ANRIL sobre les calcificacions presents en l’aorta abdominal i estudiar la presència d’aquestes amb l’existència
d’un episodi cardiovascular (ECV) o èxitus en pacients amb MRC en llista d’espera per a
trasplantament de ronyó (TR).
Material i mètodes
S’han reclutat 109 pacients amb MRC en hemodiàlisi (HD) que estan en llista d’espera
per a TR. Tots els pacients tenen realitzat una tomografia axial computada (TAC) abdominal de protocol abans del TR. S’han estudiat les calcificacions en l’aorta abdominal
definint dues variables: longitud d’afectació i perímetre d’afectació. S’han seguit tots els
pacients des de la data d’inici de l’HD fins l’ECV, l’èxitus o la data de final de l’estudi.
El genotipatge del polimorfisme rs10757278 A>G es va realitzar per discriminació
al·lèlica amb sondes al·lel-específiques (TaqMan® ������������������������������������
Applied Biosystems������������������
) mitjançant reacció en cadena de la polimerasa (PCR, acrònim de l’anglès polymerase chain reaction) a
temps real amb el termociclador 7900 HT ������������������������������������������
Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems). Per avaluar la relació entre el genotip i les calcificacions s’ha realitzat un model de
regressió lineal i per estudiar la relació entre les calcificacions i el risc de patir un ECV o
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èxitus s’ha realitzat un model de regressió logística. Els càlculs estadístics s’han realitzat
amb el programa STATA versió 12. S’ha considerat significativa una p < 0,05.
Resultats
El 64 % de pacients són homes i el 36 % són dones. La mitjana d’edat a l’inici d’HD
és de 56 (54-58) anys. La mitjana de temps de seguiment ha estat de 2,8 (2,3-3,2) anys.
Durant aquest període: 25 pacients han patit un ECV. La resta de pacients han estat
censorats: 6 perduts, 16 èxitus per causes no MCV i 62 sense ECV a data 2015-09-30.
No s’ha trobat associació entre el polimorfisme rs10757278 i la longitud o perímetre
d’afectació en l’aorta abdominal (P = 0,518 i P = 0,187, respectivament). En canvi, sí que
s’ha trobat associació entre les calcificacions i risc de patir un ECV: longitud d’afectació
(OR: 6,48 (1,24-33,9), P = 0,027) i perímetre d’afectació (OR: 7,87 (1,25-49,6), P = 0,028)
són significatives. A més a més, ambdues variables també es relacionen amb èxitus: longitud d’afectació (OR: 4,91 (1,21-19,9), P = 0,026) i radi d’afectació (OR: 9,60 (1,74-52,9),
P = 0,009).
Conclusions
Les calcificacions observades en les imatges del TAC abdominal són marcadors pronòstics de patir un episodi cardiovascular i d’èxitus però sembla ser que el polimorfisme
rs10757278 del gen ANRIL no es relaciona amb la presència de calcificacions en l’aorta
abdominal.
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Alarma d’esdeveniments alts:
relació amb la concentració de bilirubina
en el plasma i eritròcits resistents
V. Barragán López1, C. Juan Lizana1,
N. López Galindo1, Y. Díaz Martínez1,
L. Galiano Alcalá1, I. Sierra Martínez1,
M. Carbonell Prat2, I. Rodríguez Hernández1
1

Servei d’Hematologia

Servei de Bioquímica Clínica
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
2

Badalona

Introducció
L’analitzador hematològic DxH800 (DxH) de la casa Coulter i mitjançant VCS (acrònim
de l’anglès volume, conductivity and scatter) mesura de la fracció de nombre dels neutròfils i limfòcits («recompte diferencial»).
Per a tal fi, aquest model analitza 8 192 esdeveniments, però si processa aquesta
xifra en un temps ≤ 1 segon, el comptador dóna l’avís EAD (acrònim d’Events alt DIF), i
automàticament amplia el recompte a 50 000 esdeveniments.
Es van observar diferències proporcionals entre el recompte diferencial del DxH i el
realitzat manualment en les mostres amb l’alarma EAD. Concretament, s’observava una
inversió del recompte de neutròfils per limfòcits en el DxH. Aparentment, l’alarma s’associava a una concentració de substància de bilirubina en el plasma per sobre de l’interval
de referència.
Objectius
Avaluar l’associació entre l’alarma EAD i la concentració de substància de bilirubina en
el plasma per sobre de l’interval de referència o eritròcits resistents a la lisi. Valorar la relació entre l’alarma i la inversió del recompte diferencial. Valorar la correcció de la inversió
del recompte diferencial amb la dilució de la mostra.
Materials i mètodes
Es van seleccionar 51 mostres amb el mesurament de les magnituds relacionades
amb l’hemograma (hemograma) i l’alarma EAD i, en veure discrepàncies en el recompte
diferencial, es van reanalitzar les mostres diluïdes a la meitat (taula 1).
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Per descartar la variabilitat entre el recompte diferencial del DxH i el realitzat pel personal tècnic, es van exportar els resultats dels hemogrames de 4 jornades (7-10 desembre
del 2015, n = 346) als quals se’ls havia realitzat manualment el recompte diferencial i no
presentaven l’alarma.
Per comprovar si la seva l’aparició era deguda a la interferència per la concentració de
substància de bilirubina en el plasma per sobre de l’interval de referència, es van exportar els resultats dels hemogrames de 4 mesos (setembre a desembre del 2015) i es van
estudiar els casos amb l’alarma.
Per veure la incidència de l’alarma en els casos amb la concentració de substància de
bilirubina en el plasma per sobre de l’interval de referència i comparar-los amb els casos
dintre de l’interval de referència, es van exportar els resultats de 10 dies i es va fer la
comparació de 2 proporcions (MedCalc®).
Resultats
El resultat del recompte diferencial de l’analitzador en diluir les mostres concordava
amb el previ efectuat manualment (taula 1).
Taula 1. Valors mesurats amb l’analitzador versus manualment.

X±S
Neutròfils - DxH

45,21 ± 19,79

Neutròfils - manual

62,98 ± 22,42

Neutròfils ½ - DxH

66,59 ± 19,57

Limfòcits - DxH

40,36 ± 18,79

Limfòcits - manual

23,05 ± 18,45

Limfòcits ½ - DxH

26,15 ± 15,85

P
< 0,001
0,108*
< 0,001
0,028*

*Respecte al valor del recompte diferencial manual.

Tot i que la xifra de neutròfils es corregia després de la dilució, encara persistien diferències en el recompte de limfòcits (p = 0,028). Per això es van revisar els diagrames de
punts volum-dispersió dels 51 hemogrames analitzats i es va veure que en 40 d’aquests
(78 %) s’observava una població d’eritròcits mal lisats, que es va deduir que es comptabilitzaven com a limfòcits.
En l’estudi de les diferències sistemàtiques entre recompte diferencial automatitzat i
el manual, no es van observar diferències significatives entre el recompte de neutròfils
(64,7 ± 20,9 % versus 64,2 ± 20,4 %, p = 0,235) i limfòcits (23,1 ± 17,5 % versus 22,9 ± 17,9 %,
p = 0,537) respectivament.
De les 25 833 anàlisis exportades en 4 mesos, un 0,33 % d’hemogrames (n = 87) presentaven l’alarma, i d’aquestes, un 74,7 % (n = 65) tenien la concentració de substància
de bilirubina en el plasma per sobre de l’interval de referència.
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De 607 anàlisis amb la concentració de substància de bilirubina en el plasma per sobre de l’interval de referència, un 2,47 % presentava l’alarma, mentre que de 3 785 anàlisis
amb una concentració de substància de bilirubina en el plasma dintre de l’interval de
referència, la presentaven un 0,053 % dels casos (p = 0,0001).
Conclusions
L’elevada incidència de casos amb la concentració de substància de bilirubina en el
plasma per sobre de l’interval de referència a les anàlisis amb l’alarma EAD i la diferència
significativa de proporcions respecte als casos amb una concentració de substància de
bilirubina dintre de l’interval de referència demostren una forta associació entre l’alarma i
l’augment d’aquesta magnitud.
La dilució de la mostra corregeix parcialment el recompte diferencial del DxH, però la
presència d’eritròcits resistents a la lisi impedeix un correcte recompte de limfòcits en la
majoria dels casos. Probablement, amb una dilució més alta s’arribaria a corregir.
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Avaluació de la determinació de
calprotectina en la femta com a
marcador de malaltia inflamatòria
intestinal en població pediàtrica
M. Batllori, L. Altimira, M.C. Salgado, V. Vila,
M. Hernández, M. Molero, T. Marquès, C. Farré
Laboratori de Bioquímica Clínica
Hospital Sant Joan de Déu
Esplugues de Llobregat

Introducció
La calprotectina és una proteïna principalment present en els neutròfils. Quan hi ha
inflamació a nivell intestinal, aquests migren cap a la mucosa alliberant calprotectina la
concentració de la qual augmenta en la femta. Es proposa el mesurament de la fracció
de massa de calprotectina fecal (d’ara endavant CF) com a marcador de la malaltia inflamatòria intestinal (MII). A més, en pacients amb simptomatologia abdominal pot ser un
marcador útil per discernir entre presència o no d’organicitat.
Objectiu
Estudiar la capacitat discriminant de la fracció de massa de CF per detectar malaltia
intestinal de base. Valorar la sensibilitat i especificitat per a la detecció de MII en funció
del valor discriminant (cut-off en anglès).
Material i mètodes
S’avalua retrospectivament el primer mesurament de la fracció de massa de CF en
134 pacients consecutius d’1 a 18 anys, que consulten al servei de gastroenterologia
entre març de l’any 2013 i març de l’any 2014.
El mesurament es fa mitjançant fluoroimmunoanàlisi com a principi de mesura amb
el sistema de mesura UniCap250®, Phadia, ThermoFisher Scientific. Es valora la corba
de rendiment diagnòstic (ROC) per la detecció de MII aplicant el valor discriminant de
50 µg/g femta proposat pel fabricant i un valor discriminant superior, de 200 µg/g femta, amb l’objectiu de millorar l’especificitat. La linealitat de l’interval de mesura és fins a
3 000 µg/g femta. La sol·licitud del mesurament de la fracció de massa de CF al nostre
centre està restringida als gastroenteròlegs, sent les principals indicacions la sospita de
MII i descartar organicitat en pacients que consulten per un trastorn funcional digestiu.
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Resultats
El valor de la fracció de massa de CF és superior al valor discriminant (> 50 µg/g femta)
en 65 (65/134) pacients estudiats:
• 45 % (29/65) tenen MII amb una mitjana de la fracció de massa de CF de 1 856 µg/g
femta (interval: 282-3 000)
• 18 % (12/65) tenen infecció gastrointestinal amb una mitjana de la fracció de massa de
CF de 1 130 µg/g femta (interval: 54-3 000)
• 23 % (15/65) miscel·lània d’alteracions intestinals amb una mitjana de la fracció de massa
de CF de 817 µg/g femta (interval: 57-3 000)
• 14 % (9/65) restant no presenten organicitat intestinal amb una mitjana de la fracció de
massa de CF de 117 µg/g femta (interval: 52-273)
El valor de la fracció de massa de CF és inferior al valor discriminant (< 50 µg/g femta)
en 69/134 pacients estudiats, la fibrocolonoscòpia (FCC) ha estat desestimada en la majoria dels casos, sent normal o mostrant alteracions inespecífiques en els casos estudiats.
Mitjançant corba ROC amb una àrea sota la corba (AUC) de 0,938 (IC 95 %: 0,900-0,976)
i aplicant un valor discriminant de 51 µg/g femta, la sensibilitat i l’especificitat per a la
MII van ser de 100 i 66 %, mentre que incrementant el valor discriminant fins a 205 µg/g
femta, la sensibilitat i l’especificitat van ser de 100 i 84 %, respectivament.
Conclusions
La fracció de massa de CF en la femta és màxima en pacients amb MII (malaltia de
Crohn o colitis ulcerosa), i menor en pacients amb alteracions infeccioses o altres tipus
d’organicitat intestinal.
La fracció de massa de CF és una magnitud altament sensible per a la detecció de
MII, encara que inespecífica. Amb l’increment del valor discriminant, millora l’especificitat
i l’eficiència diagnòstica.
Una limitació de l’estudi és la no exclusió de la MII per FCC, com a procediment de
referència, en la majoria de pacients amb CF no detectada, ja que pel seu caràcter invasiu
no estaria èticament justificat, si els símptomes clínics no són molt evidents.
A la pràctica clínica, la troballa d’una fracció de massa de CF dintre de l’interval de
referència, reforça el diagnòstic de no organicitat i fa innecessari realitzar més estudis.
Aquests resultats s’han d’interpretar amb precaució, ja que corresponen a un període
de temps relativament curt.
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Detecció de variants d’hemoglobina
en el mesurament de la fracció
de l’hemoglobina A1c mitjançant
cromatografia líquida d’alta eficàcia
L. Bermúdez De Castro López, S. Orient Navarro,
L. Rapún Mas, R. Muñoz, D. Saénz Morales,
J. Laso Bautista, A. Molina Borrás
Laboratori de Referència de Catalunya

Introducció
La diabetis mellitus és una de les malalties més prevalents al nostre àmbit. S’estima
que un 20 % dels adults majors de 60 anys pateixen aquesta malaltia. La mesura de
la fracció de substància de glicohemoglobina (HbA1c) s’ha utilitzat històricament com a
mètode de seguiment a llarg termini dels pacients amb diabetis, ja que és un reflex de la
concentració mitjana de glucosa a la sang dels 3 mesos anteriors a l’extracció. L’any 2010,
el mesurament de l’HbA1c es va incloure com a criteri diagnòstic de la diabetis mellitus.
La presència de variants d’hemoglobina o d’elevades fraccions de substància d’hemoglobina fetal (HbF) poden afectar el mesurament de l’HbA1c. La interferència és diferent
segons la variant de l’hemoglobina present i el mètode utilitzat.
Objectius
Avaluar la incidència d’hemoglobines estructurals trobades de forma casual en mesurar la fracció de substància d’HbA1c per cromatografia líquida d’alta eficàcia (HPLC,
acrònim de l’anglès high-performance liquid chromatography) i la seva repercussió en el
mesurament de la fracció de substància d’HbA1c.
Material i mètodes
El procediment utilitzat per al mesurament de la fracció d’HbA1c va ser l’HPLC d’intercanvi catiònic en un sistema de mesura Variant II Turbo de BioRad i l’equip de reactius
HbA1c kit - 2.0, en mostres de sang anticoagulada amb EDTAK3. Per a la investigació
de les variants d’hemoglobina es va utilitzar la mateixa mostra mitjançant HPLC d’intercanvi catiònic en un sistema de mesura Variant II de BioRad amb el β-thalassemia short
program.
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Resultats
S’han realitzat 17 885 mesuraments de la fracció de substància d’HbA1c en la nostra
àrea sanitària des de l’1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2015. Aquests mesuraments corresponen a un total de 10 741 pacients diferents. Tots els cromatogrames
es van revisar, es va procedir a la identificació de pics anòmals i es van trobar 36 pacients
amb variants estructurals de l’hemoglobina i 7 amb fracció de substància d’HbF augmentada que no havien estat identificats prèviament:

Tipus d’hemoglobina

n (%)

Estat

Interferència en
la mesura d’HbA1C

C

4 (9,3)

Heterozigot

No

D

3 (7,0)

Heterozigot

No

E

6 (14,0)

Heterozigot

No

F

7 (16,3)

S

21 (48,8)

Heterozigot

No

2 (4,6)

Heterozigot

Valors > 10 %

Variant no filiada en P3
TOTAL

Valors > 15 %

43 (100)

Dels 43 pics anòmals trobats només 3 (7 %) van afectar el mesurament de l’HbA1c.
Una fracció de substància d’HbF el 32 % i 2 variants sense filiar en el P3 de l’11 i 29 %
respectivament.
Conclusions
Les variants de l’hemoglobina més freqüents (S, C, D i E) en estat heterozigot i la
fracció de substància d’HbF < 15 % no interfereixen en el mesurament de l’HbA1c mitjançant HPLC. La importància d’aquestes troballes, que en molts casos es produeixen
tardanament atès que no provoquen alteracions en les magnituds relacionades amb l’hemograma ni símptomes, rau en el fet que els fills nascuts de parelles amb variants d’hemoglobines en estat heterozigot corren el risc d’heretar una variant en estat homozigot o
doble heterozigot. Aquest és un fet que és important que coneguin per tal de poder rebre
consell genètic davant d’un possible embaràs.
Cal que el laboratori disposi d’un mètode alternatiu per al control de la diabetis a llarg
termini, com ara el mesurament de la concentració de substància de fructosamina en el
plasma, quan les variants d’hemoglobina interfereixen en el mesurament de l’HbA1c.
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Gestió informatitzada del
llistat d’anàlisis acreditades en
un laboratori clínic acreditat segons
la norma UNE-EN ISO 15189
A. Blanco Font
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Els darrers anys, l’acreditació segons la norma UNE-EN-ISO 15189 s’està imposant, a
mesura que es pren consciència que és una norma expressament orientada a l’activitat
dels laboratoris clínics i que recull uns requisits tècnics específics.
No és infreqüent que els abasts pels quals se sol·licita i s’assoleix aquesta acreditació
incloguin la major part de les anàlisis. Això està d’acord amb les directrius de la Federació
Internacional de Química Clínica (IFCC) i de la Cooperació Europea per a l’Acreditació
(EA, acrònim de l’anglès European co-operation for Accreditation) que recomanen que
les entitats d’acreditació promoguin aquests abasts. També declaren la preferència per
l’abast flexible.
La gestió del llistat de les anàlisis acreditades és laboriosa. Des de la darrera auditoria
de l’entitat acreditadora, l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC), fins a la següent poden
produir-se molts canvis, i la preparació de la documentació comporta identificar-los al
llistat, amb dates i versions. Això és especialment complex davant abasts per categories
àmplies, on els canvis del procediment de mesura poden comportar canvis entre categories. A més, parts, categories, mètodes i anàlisis han d’estar classificats, per exemple,
alfabèticament. Tot això pot donar errors per duplicitat o omissió accidentals.
El Laboratori Clínic de Bellvitge (d’ara endavant LCB) disposa d’un abast per categories per a tota la seva activitat acreditada, força àmplia, incloent-hi les àrees de bioquímica,
immunologia, hematologia i biologia molecular.
Per tal d’automatitzar la seva gestió, s’ha creat un registre de la qualitat, Llistat d’anàlisis acreditades sota abast flexible, que es genera a partir de la base de dades de l’LCB
(amb el programa Microsoft® Office 2007) on s’emmagatzema la informació rellevant de
totes les anàlisis. Quan s’aprova la inclusió d’una anàlisi acreditada, se li assigna una
data d’inici d’emissió de resultats acreditats i un codi. Aquest codifica la Part, Categoria
i el Mètode. Per tal que el format coincideixi amb el model d’ENAC, el contingut d’Espècimen/mostra s’assigna a cada mètode dins una categoria. Alhora, cadascuna de les
anàlisis té assignada una o més instruccions de treball, la versió vigent, la data i el codi,
que es poden fer constar a l’apartat Procediment. Es pot canviar el format del contingut
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d’aquest apartat per ajustar-se als requeriments d’ENAC pel que fa a la documentació a
lliurar abans de l’auditoria. La paginació i l’ordenament són automàtics. Un formulari permet al personal encarregat de la introducció de les dades seleccionar la categoria, que
es codifica automàticament. Un informe genera el registre.
Davant canvis als procediments de mesura, es pot reassignar un codi per canviar la
categoria de l’anàlisi. Es poden incloure noves anàlisis en categories ja existents o eliminar-les. Tota aquesta gestió és independent de quines anàlisis el laboratori manté d’alta o
dóna de baixa al seu catàleg de prestacions. També ho és dels canvis que generin noves
versions (per exemple, els canvis en els valors de referència).
El registre presentat amb aquesta eina facilita el manteniment, actualització i lliurament
a ENAC del llistat actualitzat de les anàlisis acreditades.
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Efecte de les condicions preanalítiques
en les magnituds bioquímiques
al laboratori central d’un hospital
terciari després de la fusió amb
els laboratoris d’atenció primària
A. Caballero Garralda, G. Tarraso Urios
Bioquímica - Laboratoris Clínics
Hospital Vall d’Hebron
Barcelona

Introducció
Després de la fusió del laboratori de l’Hospital Vall d’Hebron amb els laboratoris
d’Atenció Primària de Manso i Bon Pastor i la instauració d’un nou laboratori central (core),
el processament preanalític de les mostres sense anticoagulant es va veure alterat de
manera substancial, tant per l’augment del volum de mostres rebudes, en gairebé un
500 %, com per l’alt grau d’automatització, ús de tremuges (tolvas en castellà) en classificadors automàtics i cadena d’automatització.
Objectiu
L’objectiu d’aquest estudi va ser investigar si el dany mecànic derivat de l’ús de tremuges i el retard en la separació del coàgul del sèrum, alterava de manera significativa
la concentració en el sèrum de les principals magnituds bioquímiques tal com descriu
la bibliografia (glucosa, ió sodi, ió potassi, lactat-deshidrogenasa, bilirubina i bilirubina
esterificada).
Material i mètodes
A 20 pacients se’ls van extreure dues mostres de sang en un tub sense anticoagulant
i gel separador, una de les mostres va ser analitzada després de deixar el tub caure en
la tremuja de la cadena d’automatització i l’altra després introduir-se en la cadena mitjançant la gradeta de transport.
A uns altres 20 pacients també se’ls va extreure una mostra de sang per duplicat. Una
de les mostres va ser analitzada en condicions òptimes, és a dir, centrifugació abans de
mitja hora des de l’extracció i processament immediat en l’analitzador de bioquímica.
L’altra mostra, es va deixar dues hores, en 10 dels 20 pacients, o bé, cinc hores, en els
altres 10 dels 20 pacients, sense centrifugar i es va processar al cap de dues hores un
cop centrifugada.
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A les 80 mostres obtingudes es va mesurar la concentració de substància de glucosa,
concentració de substància de l’ió sodi, concentració de substància de l’ió potassi, concentració catalítica de L-lactat-deshidrogenasa, concentració de substància de bilirubina
i concentració de substància de bilirubina esterificada en el sèrum. La comparació dels
resultats per a cada magnitud entre ambdues condicions es va realitzar mitjançant una
distribució t-Student de mitjanes independents amb un nivell de significació p = 0,05,
atès que totes les variables presentaven una distribució normal (prova de normalitat no
significativa).
Resultats
Els valors de la concentració de substància de l’ió potassi i la concentració catalítica
de L-lactat-deshidrogenasa van ser més elevats en els tubs processats per la tremuja de
la cadena d’automatització, que en els processats directament. Els valors de glucosa, ió
sodi, ió potassi i bilirubina van ser inferiors tant a les dues com a les cinc hores després
sense centrifugar respecte a les mostres processades en condicions òptimes. Els valors
de lactat-deshidrogenasa augmentaven tant a les dues com a les cinc hores després, i
els valors de bilirubina esterificada augmentaven al cap de les dues hores però disminuïen a les cinc hores. Cap diferència va resultar ser estadísticament significativa.
Discussió
Tot i no ser estadísticament significatives, les diferències observades per la concentració de substància de glucosa eren clínicament rellevants, ja que els valors podien passar
d’estar dins l’interval de referència a fora de l’interval de referència o viceversa. A la vista
d’aquests resultats es van instal·lar noves centrífugues perquè totes les mostres de sang
fossin centrifugades i el sèrum separat en un interval de temps no superior a les dues
hores.
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Concordança entre els resultats
de les entitats moleculars en orina
recent de les tires Combur10Test ® M
(Roche Diagnostics) i UrifletTM S
(A.Menarini Diagnostics)
I. Cachón Suárez, S. Orellana Garrido,
C. Gómez del Amo, E. Rojas Giráldez,
A. Morillas García, M.J. Castro Castro
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
L’anàlisi química de l’orina mitjançant «tires reactives» es emprada als laboratoris clínics per al mesurament semiquantitatiu d’entitats moleculars en l’orina recent de forma
ràpida, senzilla i econòmica.
Els avenços tecnològics permeten eliminar els biaixos visuals a l’hora d’interpretar les
lectures de les tires reactives. No obstant això, l’existència de diferents tires reactives fa
que els resultats puguin variar en processar mostres duplicades, la qual cosa pot tenir
repercussions importants, en la pràctica clínica, de tipus diagnòstiques i terapèutiques.
Aquest fet obliga a conèixer la relació entre la lectura de les tires reactives en avaluar
mostres recents d’orina.
Objectius
Determinar la relació de concordança entre els resultats de les entitats moleculars en
orina recent de les tires Combur10Test® M (Roche Diagnostics) i UrifletTM S (A.Menarini
Diagnostics) mitjançant els analitzadors Cobas® u411 (Roche Diagnostics) i Aution MAX
(A.Menarini Diagnostics) respectivament.
Material i mètodes
Se seleccionen 124 mostres d’orina recent durant 15 dies, les quals es reben al laboratori en contenidors amb adaptador de transferència integrat (BD Vacutainer®,
referència 364941) i es traspassen a tubs cònics per orina (Vacuette®, referència 455028).
Aquestes mostres es processen abans de dues hores des de la seva recol·lecció, amb
les tires Combur10Test® M (Roche Diagnostics) i UrifletTM S (A.Menarini Diagnostics), i els
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seus respectius analitzadors Cobas® u411 (Roche Diagnostics) i Aution MAX (A.Menarini
Diagnostics).
S’utilitza un índex de concordança corregit per l’efecte de l’atzar i que pren un valor
màxim d’u, per al mesurament en l’orina del pH i la densitat relativa i la concentració
arbitrària de les magnituds següents: proteïna, hemoglobina, esterasa leucocítica, nitrit,
glucosa, metilcetona, bilirubina i urobilinogen, classificant els resultats obtinguts segons
les categories proposades pel fabricant.
Resultats
L’estudi comparatiu mostra índexs kappa ponderats de 0,93 pel pH, 0,66 per a la densitat relativa, 0,84 per a proteïna, 0,86 per a hemoglobina, 0,92 per a esterasa leucocítica,
0,88 per a nitrit, 0,89 per a glucosa, 0,76 per a metilcetona i 0,83 per a urobilinogen. La
concordança per a bilirubina es d’un 82 %.
Conclusions
Segons l’escala de Landis i Koch, freqüentment utilitzada per expressar qualitativament el grau de concordança, els resultats de les entitats moleculars en orina recent de
les tires UrifletTM S (A.Menarini Diagnostics) en comparar-se amb les tires Combur10Test®
M (Roche Diagnostics) en l’anàlisi química de mostres recents d’orina, mostren un grau
de concordança molt bo a les magnituds pH, proteïna, hemoglobina, esterasa leucocítica, nitrit, glucosa i urobilinogen. El grau de concordança és bo a les magnituds densitat
relativa i metilcetona.
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Estudi comparatiu de dos reactius
per a la mesura de fibrinogen
en el plasma en l’analitzador
ACL-TOP 500 CTS (Werfen)
I. Cachón Suárez, B. Fernández Cidón,
A. Cortés Bosch de Basea, A. Sancho Cerro,
L. Sánchez Navarro
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
El fibrinogen és una glicoproteïna la transformació de la qual en fibrina permet la coagulació del plasma. La mesura de la seva concentració de massa en el plasma és útil
pel diagnòstic de les deficiències d’aquesta proteïna i de la coagulació intravascular disseminada.
El fabricant del sistema de mesura ACL TOP 500 CTS (Werfen) ha desenvolupat un
reactiu nou, l’HemosILTM Q.F.A. Thrombin (Bovine) amb l’objectiu d’eliminar les interferències que tenen lloc en el mesurament d’aquesta magnitud a causa dels nous anticoagulants orals.
Objectius
Comparar les característiques metrològiques dels reactius HemosILTM Q.F.A. ������
Thrombin (Bovine) (d’ara endavant QFA) i Fibrinogen-C (d’ara endavant FIBC) per al mesurament
de la concentració de massa de fibrinogen en el plasma, i estudiar la intercanviabilitat dels
resultats obtinguts amb els dos reactius al sistema de mesura ACL-TOP 500 CTS (Werfen).
Material i mètodes
Per a l’estudi de la imprecisió intradiària (CVintra) i interdiària (CVinter) es preparen dues
barreges de plasmes, a partir de mostres recollides en tubs amb citrat de sodi (Vacuette®,
referència 454333), de concentració 4,48 g/L i 1,72 g/L. Aquestes barreges se separen
en alíquotes i es conserven a -20 ºC.
Per a l’estudi de CVintra es processen, amb els dos reactius i a la mateixa sèrie, 29 alíquotes de cadascun de les barreges de plasma.
Per a l’estudi de CVinter es processa una alíquota de cadascuna de les barreges de
plasma durant 18 dies amb els dos reactius.
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Per a l’estudi del biaix relatiu (δr) es processen, amb el reactiu QFA i durant 18 dies,
dos materials de control, HemosILTM Normal Control Assayed i Low Abnormal Control
Assayed. Per al càlcul s’utilitza com a valor convencionalment vertader el valor assignat
pel fabricant.
Els resultats obtinguts es comparen amb els requisits metrològics del nostre laboratori
(CV = 11,2 % i δr = 13,8 %).
Per a l’estudi de la intercanviabilitat se seleccionen 109 mostres de plasma i es processen, amb els dos reactius. Es comparen els resultats mitjançant la prova de regressió
lineal no paramètrica de Passing-Bablok. S’obté l’equació de la recta y = ax + b, on y és
el reactiu QFA i x el reactiu FIBC.
Resultats
Els CVintra són 4,17 % i 4,03 %, amb concentracions mitjanes de 6,15 g/L i 1,75 g/L,
respectivament, per a QFA; 4,59 % i 4,59 %, amb concentracions mitjanes de 5,08 g/L i
1,57 g/L, respectivament, per a FIBC.
Els CVinter són 7,34 % i 4,01 %, amb concentracions mitjanes de 4,89 g/L i 1,53 g/L,
respectivament, per a QFA; 7,36 % i 4,91 %, amb concentracions mitjanes de 4,59 g/L i
1,64 g/L, respectivament, per a FIBC.
Els δr són 0,38 % i -1,52 % per a una concentració de 3,04 g/L i 1,98 g/L, respectivament.
L’equació d’intercanviabilitat obtinguda, amb un interval de confiança del 95 %, és:
y = 1,24 [1,20-1,29]x - 0,73 [-0,90;-0,57] g/L.
Conclusions
El reactiu HemosILTM Q.F.A. Thrombin (Bovine) presenta unes característiques metrològiques adequades i similars al reactiu Fibrinogen-C per al mesurament de la concentració
de massa de fibrinogen en el plasma
L’estudi d’intercanviabilitat mostra un error de tipus constant i proporcional. Per aquest
motiu és necessari produir uns valors de referència adequats al nou reactiu.
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Comparació de diverses fórmules
publicades per al càlcul de l’ió calci
L. Capel Tardà, R. Cano Corres,
V. Aguadero Acera, E. Berlanga Escalera
Laboratori Clínic. UDIAT-CD
Corporació Sanitària Parc Taulí
Sabadell

Introducció
La concentració de substància de l’ió calci en el plasma és un millor indicador de
l’estat fisiològic del calci de l’individu que la concentració de substància de calci en el
plasma (d’ara endavant CA), especialment en situacions on existeixen alteracions en la
concentració de la proteïna en el plasma i canvis en l’equilibri àcid/bàsic. Actualment, el
mètode de referència per a la mesura de la concentració de substància de l’ió calci en
el plasma és la potenciometria directa amb elèctrode selectiu de l’ió calci combinat amb
un elèctrode extern de referència. En els casos en què no sigui possible mesurar directament l’ió calci es poden utilitzar equacions estimatives a partir d’altres magnituds.
Objectiu
Comparar el resultat de la concentració de substància de l’ió calci en el plasma (Ca++)
mesurat i el calculat amb les diferents fórmules publicades a la literatura. Per a cada fórmula es valorarà la seva sensibilitat, especificitat, valor predictiu positiu i valor predictiu
negatiu per a detectar la concentració de substància de l’ió calci en el plasma per sobre
i per sota de l’interval de referència, a fi de determinar-ne la millor.
Material i mètodes
Es van exportar totes les peticions que sol·licitaven el mesurament de la concentració
de substància de l’ió calci en el plasma de l’últim any a partir de la base de dades del
laboratori. Es van seleccionar totes aquelles que sol·licitaven a més del Ca++, la concentració de substància de CA i la concentració de massa de proteïna (PT) (n = 377), la
concentració de substància de CA i la concentració de massa d’albúmina (ALB) (n = 177),
i la concentració de substància de CA i la concentració de massa de PT i d’ALB (n = 126).
Les fórmules avaluades per a l’estimació del Ca++ van ser:
• Zeisler: Ca++ = (6 x CA – (PT / 3)) / (PT + 6)
• Forster: Ca++ = (0,9 + (0,55 x CA) - (0,3 x ALB))
• Hanna: Ca++ = ((11,8 x CA) / (11,8 + PT))
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• Pottgen: Ca++ = (6 x CA - (((0,19 x PT) + ALB) / 3)) / (0,19 x PT + ALB + 6)

Es va calcular per a cada valor obtingut de Ca++, el valor estimat mitjançant cada
equació i es van classificar en veritables positius (VP), falsos positius (FP), veritables negatius (VN) i falsos negatius (FN) per a concentracions de substància de l’ió calci en el plasma per sobre i per sota de l’interval de referència. A partir d’aquestes dades es va calcular
la sensibilitat, especificitat, valor predictiu positiu (VPP) i valor predictiu negatiu (VPN). Els
analitzadors utilitzats per a mesurar les magnituds bioquímiques van ser l’ABL800® (�����
Radiometer) per al Ca++ i el Cobas 6000® (Roche Diagnostics) per al CA, PT i ALB.
Resultats
La taula 1 mostra per a cada fórmula la sensibilitat, especificitat, VPP i VPN, tant per
a les concentracions de substància de l’ió calci en el plasma per sobre com per sota de
l’interval de referència:
Taula 1

Zeisler

Hanna

Forster

Pottgen

Sensibilitat Hiper

39 %

100 %

37 %

51 %

Especificitat

33 %

2%

83 %

88 %

Sensibilitat Hipo

93 %

51 %

100 %

100 %

VPP Hiper

20 %

31 %

48 %

66 %

VPP Hipo

23 %

10 %

58 %

55 %

VPN Hiper

55 %

100 %

75 %

79 %

VPN Hipo

96 %

20 %

100 %

100 %

Hiper = concentració de substància de l’ió calci en el plasma per sobre de l’interval de referència;
VPP = valor predictiu positiu; VPN = valor predictiu negatiu;
Hipo = concentració de substància de l’ió calci en el plasma per sota de l’interval de referència.

Conclusions
Segons els resultats obtinguts, podem observar que la fórmula que més s’aproxima
als resultats de l’analitzador és la de Pottgen, ja que és la que utilitza més magnituds per
calcular la concentració de substància de l’ió calci. Per tant, en els casos en què no és
possible mesurar la concentració de substància de l’ió calci, aquesta seria la recomanada
per a la seva estimació.
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Utilitat dels criteris de Light en
la valoració dels vessaments
pleurals. Noves fórmules per a
la classificació dels líquids serosos
M. Carbonell Prat1, M. López Molina1,
A. Jiménez Ponce1, I. Rosas Allende1,
F. González Cano1, M. Doladé Botías1,
S. Malumbres Serrano1, C. Morales-Indiano1,2
1
Servei de Bioquímica Clínica
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona
2

Laboratori Clínic Barcelonès Nord i Vallès Oriental
(ICS-Metropolitana Nord)

Introducció
La classificació inicial dels líquids pleurals (d’ara endavant LP) en transsudats o exsudats mitjançant l’aplicació dels criteris de Light constitueix una eina útil per al diagnòstic
inicial dels vessaments pleurals, ja que ens orienta sobre la possible etiologia i el mecanisme fisiopatològic desencadenant, permetent als clínics instaurar un tractament adequat. Els criteris de Light presenten una elevada sensibilitat per detectar exsudats però
classifiquen incorrectament un 20-30 % dels transsudats. A part dels criteris establerts
per Light, en els últims anys diferents autors han proposat una gran bateria de magnituds
amb l’objectiu d’incrementar la correcta classificació dels LP.
Objectiu
Valorar la utilitat de diferents magnituds de laboratori juntament amb els criteris de
Light en la classificació dels LP en exsudats i transsudats, així com proposar nous criteris
per a la millora del rendiment diagnòstic.
Material i mètodes
Es van estudiar un total de 35 LP analitzats durant dos mesos (de desembre de
l’any 2015 a gener de l’any 2016). Es va mesurar la concentració de nombre de leucòcits mitjançant la càmera de Neubauer i la fracció de nombre dels diferents leucòcits
(diferenciació cel·lular), amb la tinció de May-Grünwald Giemsa, el pH (ABL-800 FLEX®,
Radiometer�������������������������������������������������������������������������
), concentració de substància de glucosa, concentració de massa de proteïna (PT), concentració catalítica de L-lactat-deshidrogenasa (LDH), concentració catalí–169–

tica d’adenosina-desaminasa (ADA), concentració catalítica d’amilasa, concentració de
substància de colesterol i concentració de substància de triglicèrid (AU5800, Beckman
Coulter). Es van calcular els criteris de Light (quocient PT LP/PT sèrum > 0,5, quocient
LDH LP/LDH sèrum > 0,6 i LDH LP > 150 U/L) per la detecció d’exsudats.
L’anàlisi estadística es va realitzar amb el programa SPSS 20.0. Es va utilitzar la prova
de t-Student per la comparació de mitjanes. Les dades s’expressen com x ± s. Es va
considerar significatiu un valor de p < 0,05. Es va calcular la sensibilitat, especificitat, valor
predictiu positiu (VPP) i valor predictiu negatiu (VPN) de les magnituds estudiades mitjançant les àrees sota la corba (AUC) de les corbes de rendiment diagnòstic (ROC) amb un
interval de confiança del 95 %. També se’n van estudiar vàries combinacions.
Resultats
Dels 35 LP analitzats, 18 van correspondre clínicament a un exsudat (40 % infeccions,
30 % neoplàsies, 30 % altres) mentre que 17 corresponien a transsudats (53 % insuficiència cardíaca, 18 % insuficiència renal, 12 % cirrosi hepàtica i 17 % altres). El 40 % dels
exsudats tenien un aspecte tèrbol i el 60 % dels transsudats presentaven un aspecte clar.
Els exsudats van mostrar valors significativament més alts de la concentració de nombre de leucòcits (4 667,22 ± 7 091,24/mL versus 225,31 ± 161,78/mL; p = 0,017) i de la concentració catalítica arbitrària d’LDH (1 399,49 ± 1 960,22 U/L versus 137,31 ± 70,38 U/L;
p = 0,014), amb la concentració de substància de glucosa significativament inferior
(74,67 ± 63,03 mg/dL versus 131,12 ± 32,56 mg/dL; p = 0,002) respecte als transsudats.
Les magnituds amb millor rendiment diagnòstic individual per diferenciar els exsudats
dels transsudats van ser la concentració de nombre de leucòcits (AUC = 0,953) i la concentració catalítica d’LDH (AUC = 0,925) (taula 1). Els criteris de Light van mostrar bona
sensibilitat però una limitada especificitat (taula 2). De les combinacions avaluades, la
fórmula (LDH x leucòcits)/10 000 va ser la que va mostrar un millor rendiment diagnòstic (AUC = 0,997; IC 95 % = 0,985-1,000; p < 0,001). Un valor de tall superior a 7,64 va
presentar una sensibilitat i especificitat del 100 % i 93,8 % en la classificació d’exsudats,
respectivament.
Taula 1. Àrea sota la corba de les diferents magnituds.

AUC

IC 95 %

p

Eritròcits

0,719

0,541-0,896

0,030

Leucòcits

0,953

0,888-1,000

< 0,001

pH

0,782

0,618-0,947

0,007

Glucosa

0,827

0,662-0,993

0,002

PT

0,650

0,465-0,836

0,129

LDH

0,925

0,836-1,000

< 0,001

Magnitud
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AUC

IC 95 %

p

Quocient PT LP/sèrum

0,683

0,480-0,886

0,090

Quocient LDH LP/sèrum

0,905

0,799-1,000

< 0,001

(LDH x leucòcits)/glucosa

0,993

0,975-1,000

< 0,001

[(LDH LP/LDH sèrum) x leucòcits]/glucosa

0,995

0,979-1,000

< 0,001

(LDH x leucòcits)/10 000

0,997

0,985-1,000

< 0,001

Magnitud

PT: concentració de massa de proteïna, LDH: concentració catalítica de L-lactat-deshidrogenasa,
LP: líquid pleural, AUC: àrea sota la corba, IC 95 % = interval de confiança del 95 %
Taula 2. Valors de la sensibilitat, especificitat, VPP i VPN.

Magnitud

Sensibilitat

Especificitat

VPP

VPN

Quocient PT LP/sèrum > 0,5

61,1

64,2

68,7

56,2

Quocient LDH LP/sèrum > 0,6

88,2

69,2

78,9

81,8

LDH > 150 U/L

94,4

64,7

73,9

91,7

(LDH x leucòcits)/1 000

100

93,8

94,7

100

VPP: valor predictiu positiu, VPN: valor predictiu negatiu, PT: concentració de massa de
proteïna, LP: líquid pleural, LDH: concentració catalítica de L-lactat-deshidrogenasa.

Conclusions
Els criteris de Light són útils en la classificació inicial dels LP en exsudats i transsudats,
encara que seria necessari aplicar un altre criteri a causa de la limitada especificitat que
presenten en els transsudats. La fórmula (LDH x leucòcits)/10 000 podria ser un bon
complement als criteris de Light en la millora del rendiment diagnòstic dels LP.
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Estudi de verificació de l’analitzador
ADAMS A1c 8180 (Menarini Diagnostics)
per al mesurament de la fracció de
substància de glicohemoglobina a la sang
M. Carrattini Moraes, M. Sanjuas Iglesias,
J. Andrés Puertas, B. Fernández Cidón,
K. Egea Martínez, S. Maestre Mier, R. Rigo Bonnin,
A. Padró Miquel, B. Candás Estébanez
Bioquímica Especial
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
El mesurament de la fracció de substància de glicohemoglobina a la sang s’ha emprat
clàssicament en el seguiment de la diabetis. L’eficiència diagnòstica d’aquesta magnitud
ha fet que s’hagi incorporat a les guies clíniques com a criteri diagnòstic, suposant un increment de la seva demanda i sorgint la necessitat d’implantar analitzadors que redueixin
el temps d’anàlisi sense renunciar a la qualitat metrològica.
Objectius
Verificar el sistema de mesura ADAMS A1c HA-8180V per al mesurament de la fracció
de substància de glicohemoglobina a la sang.
Material i mètodes
L’equip de reactius posseeix la marca CE i està validat; només es farà una verificació
del sistema de mesura comprovant que es compleixin els requisits metrològics del nostre
laboratori.
1) Imprecisió interdiària (30 dies; dos materials de control). Un subministrat per Menarini
Diagnostics i un altre per BioRad. Es calcula la mitjana, la desviació estàndard i el coeficient de variació (CV) dels valors mesurats per l’analitzador ADAMS A1c 8180 per a
ambdues concentracions de cadascun dels materials de control.
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2) Biaix relatiu emprant els dos materials de control esmentats prenent com a valor
convencional el subministrat pel fabricant (Menarini Diagnostics) o el consensual global
(BioRad).
Finalment es realitza un estudi d’intercanviabilitat dels valors mesurats pels analitzadors ADAMS 8160 i ADAMS A1c HA-8180V. Es processen 5 mostres diàries pels dos
analitzadors durant 20 dies fins arribar a 97 valors mesurats. Es realitza la prova de
Passing-Bablock.
Resultats
a) Imprecisió i biaix relatiu amb controls Glyco Hb Control
La taula 1 mostra la mitjana, la desviació estàndard i el coeficient de variació (CV) dels
valors mesurats per l’analitzador ADAMS A1c 8180 per ambdues concentracions del material de control Glyco Hb Control.
Taula 1. Imprecisió interserial i biaix relatiu per a dues concentracions
de material de control de Menarini Diagnostics.

Glyco Hb Control 1
(39 mmol/molHb)

Glyco Hb Control 2
(94 mmol/molHb)

39,11

93,2

-0,30 %

0,82 %

s

0,85

2,19

CV

2,19

2,35

Mitjana (n = 30)
Biaix relatiu

b) Imprecisió i del biaix relatiu amb controls BioRad
La taula 2 mostra la mitjana, la desviació estàndard i el coeficient de variació (CV)
dels valors mesurats per l’analitzador ADAMS A1c 8180 per ambdues concentracions del
material BioRad.
Taula 2. Biaix relatiu per a dues concentracions de material de control de BioRad.

Mitjana (n = 30)
Biaix relatiu
s
CV

BioRad Control 1
(33,7 mmol/molHb)

BioRad Control 2
(82,9 mmol/molHb)

33,16

82,15

1,62 %

0,91 %

0,37

0,45

1,13 %

0,55 %
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Intercanviabilitat de resultats entre l’ADAMS A1c HA-8160V i ADAMS A1c HA-8180V.
La taula 3 mostra els resultats després de la prova Passing-Bablock on es pot veure
que no existeix ni error constant ni proporcional.
Taula 3. Intercanviabilitat de valors mesurats per ambdós analitzadors.

Passing-Bablock

Coeficients

Límit inferior
(IC 95 %)

Límit superior
(IC 95 %)

Ordenada

0,530

-0,146

1,206

Pendent

0,968

0,954

1,01

Conclusions
Es compleixen els requisits metrològics establerts en el nostre laboratori per a la imprecisió i el biaix relatiu. Els valors mesurats pels dos analitzadors per a la fracció de
substància de glicohemoglobina a la sang (HbA1c) són intercanviables.
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Resultats de la mesura de xilosa en
orina després de l’administració oral
de 4-galactosil-xilosa (gaxilosa)
A. Cortés Bosch de Basea, T. Rubio Campos,
J. Muñoz Expósito, T. Albet Domènech,
M.T. López González, J. Mateu Valldosera
Laboratori Clínic
Hospital de Viladecans
Viladecans

Introducció
El dèficit de lactasa intestinal dóna lloc a la síndrome d’intolerància a la lactosa que es
caracteritza per l’aparició de distensió i dolor abdominal, flatulència i diarrea després de
la ingesta de llet o productes làctics.
El diagnòstic del dèficit de lactasa intestinal és difícil i poc reproduïble, i està basat
generalment en retirar la llet de la dieta i en la «prova d’hidrogen espirat després d’una
sobrecàrrega oral de lactosa». El mètode de referència pel diagnòstic requereix un procediment invasiu, la biòpsia intestinal, i la mesura directa de l’activitat de la lactasa en la
mucosa intestinal.
Actualment existeix un procediment diagnòstic (LacTEST™) basat en l’administració
oral d’un disacàrid sintètic anàleg a la lactosa, la 4-galactosil-xilosa (gaxilosa), substrat
de la lactasa intestinal la qual trenca la gaxilosa donant lloc a D-xilosa i galactosa. La
D-xilosa s’absorbeix passivament en el budell prim i posteriorment és eliminada per via
renal. La concentració de massa de D-xilosa eliminada serà proporcional a la concentració de lactasa intestinal.
Objectiu
L’objectiu és realitzar un estudi descriptiu dels resultats obtinguts en el nostre laboratori corresponents a la mesura del cabal de massa de D-xilosa en l’orina de 5 hores en
pacients als quals se’ls ha administrat, per via oral, 0,45 g de gaxilosa per al diagnòstic
del dèficit de lactasa intestinal.
Material i mètode
S’han processat 162 mostres de pacients, 121 dones i 41 homes, amb edats compreses entre 15 i 84 anys (mitjana de 42 anys), visitats en el servei de gastroenterologia de
l’Hospital de Viladecans que presentaven símptomes compatibles amb intolerància a la
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lactosa. L’estudi correspon al període que va des de novembre del 2014 fins desembre
del 2015.
De tots ells s’ha recollit l’orina de les 5 hores posteriors a l’administració, per via oral,
de 0,45 g de gaxilosa dissolta en 400 mL d’aigua. Durant tot el període de recollida de
l’orina els pacients no han ingerit cap aliment ni líquid. De l’orina recollida s’ha obtingut
una alíquota que s’ha conservat menys de 2 mesos a -20 ºC.
La mesura del cabal de massa de xilosa en l’orina s’ha realitzat mitjançant un mètode
colorimètric comercialitzat per VenterPharma. Tot el procediment s’ha realitzat seguint les
indicacions del fabricant i la lectura s’ha realitzat en un espectròmetre d’absorció molecular a una longitud d’ona de 554 nm.
El valor discriminant de D-xilosa en l’orina de 5 hores després de l’administració de
0,45 g gaxilosa per via oral, recomanat en els estudis publicats a la bibliografia per a classificar els pacients que presenten un dèficit de lactasa intestinal és 38 mg (1). Valors de
D-xilosa inferiors a 13 mg en orina de 5 hores posterior a l’administració oral de gaxilosa
indiquen un dèficit sever de lactasa.
Resultats
A la taula 1 s’exposen els valors observats en funció del sexe: la mitjana, el valor màxim
i el valor mínim de la D-xilosa en les mostres analitzades.
A la taula 2 s’exposen els resultats corresponents al nombre d’individus total i diferenciat per sexe, que han presentat valors del cabdal de massa de D-xilosa superiors i
inferiors al valor discriminant establert (38 mg/5 h) i també els individus que han presentat
valors per sota del valor que, segons la bibliografia, indica un dèficit sever de lactasa
intestinal (< 13 mg/5 h).
Taula 1

Mitjana
d’edat (anys)

Nombre
d’individus

Dones

45

Homes
Ambdós

Pac(Uri)–D-xilosa; cabal massa
Mitjana
(mg/5 h)

Màxim
(mg/5 h)

Mínim
(mg/5 h)

121 (75 %)

36

92

5

35

41 (25 %)

43

95

15

42

162 (100 %)

38

95

5

Taula 2

Dones

Pac(Uri)–D-xilosa; cabal massa

Nombre
d’individus

≥ 38 mg/5 h

< 38 mg/5 h

< 13 mg/5 h

121 (75 %)

45 (37 %)

76 (63 %)

9 (7,4 %)
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Pac(Uri)–D-xilosa; cabal massa

Nombre
d’individus

≥ 38 mg/5 h

< 38 mg/5 h

< 13 mg/5 h

Homes

41 (25 %)

19 (46 %)

22 (54 %)

0 (0 %)

Ambdós

162 (100 %)

64 (39,5 %)

98 (60,5 %)

9 (5,6 %)

Conclusions
L’estudi demostra que només el 64 % dels individus han mostrat uns valors per a ser
classificats com a pacients que presenten un dèficit de lactasa intestinal.
Malgrat que a la literatura (1) la sensibilitat i especificitat d’aquest procediment són
elevats; en el nostre àmbit, tot i que els malalts s’han seleccionat tenint en compte criteris
clínics, el percentatge de pacients que presenten valors per sobre del valor discriminant
és bastant alt (aproximadament el 40 %), fet que podria indicar que caldria verificar el
valor discriminant utilitzat.
Bibliografia
1

Aragón JJ, et al. Noninvasive Diagnosis of Hypolactasia with 4-galactosylxylose (Gaxilose) a multicentre, open-label, phase IIb-II nonrandomized trial. J Clin Gastroenterol
2014;48:29-36.
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Classificació de les variants de significat
incert identificades en els gens BRCA1
i BRCA2 mitjançant l’estudi de l’RNA
B. Fernández Cidón1, M. Cornet Ciurana,
A. Lasa Laborda
Servei de Genètica
Hospital de la Santa Creu i San Pau
Barcelona
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat
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Introducció
La detecció i classificació de variants genètiques als gens BRCA1 i BRCA2 permet la
identificació de subjectes d’alt risc per al desenvolupament de càncer de mama i ovari
hereditari (d’ara endavant CMOH). La seqüenciació massiva (NGS, acrònim de l’anglès
next generation sequencing) ha facilitat la detecció de noves variants, però moltes d’elles
són canvis amb error de sentit (misense en anglès), variants intròniques o delecions i insercions «en fase» de les quals no existeix evidència directa de la seva patogenicitat; per
tant es classifiquen com a variants de significat incert (VSI).
Hi ha eines bioinformàtiques que prediuen el risc associat a les VSI, però aquestes
dades no poden ser utilitzades per a la presa de decisions clíniques. Les variants d’elevat
risc són objecte d’estudis funcionals com ara l’anàlisi directa de l’RNA.
Objectiu
Estudi de l’RNA per a la classificació de les variants c.8023A> G i c.5467+3A> C,
localitzades a l’exó 18 del gen BRCA2 i a l’intró 23 de BRCA1 respectivament, havent
identificat prèviament dues pacients amb CMOH.
Material i mètodes
Els canvis c.8023A> G i c.5467+3A> C van ser identificats en heterozigosi al DNA de
dues pacients amb CMOH mitjançant l’anàlisi dels gens BRCAs utilitzant la NGS al seqüenciador MiSeq d’Illumina. La llibreria es va generar amb l’equip de reactius comercial
BRCA MASTR Dx (Multiplicom). El caràcter patogènic es va avaluar amb el programa
Alamut Visual 2.6 d’Interactive Biosoftware©.
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La relació dels dos canvis al procés de tall i unió (splicing en anglès) s’estudia mitjançant l’extracció de l’RNA de sang perifèrica i la seva retrotranscripció a DNAc. Es
dissenyen encebadors específics, s’amplifica mitjançant la reacció en cadena per la polimerasa (PCR, acrònim de l’anglès polymerase chain reaction) i s’analitzen mitjançant la
seqüenciació Sanger en un seqüenciador 3500 Dx Genetic Analyzer (Life Technologies).
Resultats
Els predictors de splicing (SSF[0-100], Maxent[0-12], NNSPLICE [0-1], GeneSplicer[0-15]
i HSF[0-100]) mostren una elevada probabilitat de splicing alternatiu per a ambdues
variants. La variant c.8023A> G genera un nou lloc donador de splicing a l’interior de
l’exó 18 [SSF:0→82.28; Maxent:0→8.99; NNSPLICE:0→0.92; HSF:0→84.79]. La variant
c.5467+3A> C destrueix el lloc donador de splicing natural de l’exó 23 [SSF:86.16→76.28
(-11,5 %); Maxent = 9.33→2.92 (-68,7 %); NNSPLICE: 0.99→0; GeneSplicer:4.42→0;
HSF:87.99→80.52 (-8,5 %)] originant la pèrdua completa d’aquest exó.
L’estudi de l’RNA ha permès comprovar que el canvi 8251A> G genera un lloc donador
de splicing a l’exó 18 del gen BRCA2. Això origina una deleció en fase de 303 nucleòtids
(8251_8559del303, c.8023_8331del303) que dóna lloc a una proteïna amb una pèrdua
de 101 aminoàcids (p.Ile2675_Lys2777del101aa).
La seqüenciació de l’RNA de la variant c.5467+3A> C confirma la deleció completa
de l’exó 23 (61 nucleòtids) del gen BRCA1 en heterozigosi. Com a conseqüència, es desplaça el motlle de lectura i apareix un codó de parada prematur originant-se una proteïna
anòmala (p.Gly1803GlnfsX11).
Conclusions
La variant c.8023A> G identificada al gen BRCA2 queda classificada com a molt probablement patogènica (CLASS 4). No es poden demostrar alteracions en la funcionalitat
de la proteïna però la pèrdua de 101 aminoàcids ha d’influir en la seva funció biològica.
La variant c.5467+3A> C identificada al gen BRCA1 queda classificada com a patogènica (CLASS 5). L’aparició prematura d’un codó de parada dóna lloc a una proteïna
anòmala.
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Comparació de la concentració
de colesterol en les partícules
LDL petites i denses (c-sd-LDL) en
dues poblacions d’alt risc cardiovascular
i una població de referència
B. Fernández Cidón, M. Fanlo Maresme2,
A. Padró I Miquel, A. Puertas González,
R. Rigo Bonnin, P. Alía Ramos,
A. Galera Cusi1, X. Pintó Sala2, M.J. Castro Castro,
B. Candás Estébanez
Bioquímica Especial. Laboratori Clínic
1
Unitat de Dietètica i Nutrició
2

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

Introducció
Els pacients afectes de lupus eritematós sistèmic (d’ara endavant LES) o síndrome
metabòlica (SM) es consideren d’alt risc cardiovascular. La predisposició a patir esdeveniments de tipus isquèmic en aquests pacients es relaciona amb un augment de la
proporció de lipoproteïnes amb gran poder aterogènic, com ara les partícules sd-LDL.
La seva concentració no es mesura habitualment als laboratoris clínics per la falta de
practicabilitat del procediment de mesura. L’existència d’un excés de partícules sd-LDL
es pressuposa en els pacients amb un fenotip caracteritzat per obesitat centrípeta, augment de la concentració de substància de triglicèrid en el plasma o dèficit de c-HDL i
augment de la concentració de substància de glucosa en el plasma o hipertensió arterial.
No obstant això, s’ha publicat un mètode per a la separació de les partícules sd-LDL intercanviable amb el mètode de referència i compatible amb la clínica habitual que facilita
la seva determinació i la seva avaluació com a nou factor de risc aterogènic.
Objectius
Realitzar un estudi de casos-control prospectiu comparant la concentració de colesterol a les partícules sd-LDL (c-sdLDL) en dos grups de pacients que es visiten durant
2015 al nostre hospital, un amb SM i un altre amb LES, enfront d’un grup d’individus de
referència.
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Estudiar prospectivament l’associació entre c-sdLDL, la concentració de substància
en el plasma de triglicèrid (cTg), de colesterol (CT) i colesterol LDL (c-LDL) en tots tres
grups.
Material i mètodes
Es mesura la c-sdLDL a 69 individus inclosos a l’estudi Predimed-Plus que estableix
com a criteris d’inclusió un índex de massa corporal (IMC) = [27-40] kg/m2 i que compleixin con a mínim 3 dels 5 criteris de la SM considerats pel Programa Nacional per a l’Educació sobre el Colesterol dels Estats Units d’Amèrica (NCEP). Es reprodueix el mateix
experiment en el grup amb LES, format per 61 individus amb malaltia activa i també en el
grup de referència (GC), format per 86 individus de referència. Es comparen les mitjanes
dels grups amb LES i SM amb el grup de referència mitjançant la prova no paramètrica
d’U-Mann-Whitney per a dades no aparellades. S’estudia l’associació entre la c-sdLDL i
CT, cTg i c-LDL mitjançant el coeficient de determinació de Pearson (r2).
Resultats
La mitjana de c-sdLDL del GC és 0,32 (0,28-0,37) mmol/L, similar a la del grup amb
LES [0,29 (0,28-0,38) mmol/L, (p = 0,105)], i ambdues són significativament inferiors a la
del grup amb SM [0,48 (0,40-0,59) mmol/L; p = 2∙10-4 i p = 4∙10-5, respectivament].
Es detecta una associació positiva significativa entre c-sdLDL i cTg en el grup amb
LES (r 2 = 0,287, p = 6·10-6), i molt dèbil en els altres grups (GC: r 2 = 0,076, p = 0,010;
SM: r 2 = 0,037, p = 3·10-8). No es detecta associació significativa entre c-sdLDL i c-LDL en
cap grup (GC: r2 = 0,008, p = 0,422; SM: r 2 = 0,450, p = 0,180; LES: r 2 = 2∙10-6, p = 0,992).
Conclusions
S’ha demostrat que la concentració de colesterol de les partícules sd-LDL és major en
el grup amb SM respecte al grup de referència però no en el grup amb LES. S’ha comprovat l’associació de la concentració de les partícules sd-LDL amb la cTg en el grup amb
LES, però no en els controls ni en els pacients amb SM. D’altra banda, les concentracions
d’sdLDL són independents de les del c-LDL.
L’estudi d’associació sembla indicar que és necessària la mesura de la concentració
de colesterol en les sdLDL i que no es pot pressuposar el seu augment tot i que es tracti
de pacients amb SM i cTg per sobre de l’interval de referència.

–184–

Estudi de la intercanviabilitat
dels resultats de la mesura
de l’eritrosedimentació entre
els analitzadors VES-MATIC CUBE 200,
VES-MATIC CUBE 30 i TEST-1 TH
i el mètode de referència
B. Fernández Cidón, I. Cachón Suárez,
C. Fuertes Purificación, A. Cortés Bosch de Basea,
A. Sancho Cerro, L. Sánchez Navarro
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
La mesura de la longitud d’eritrosedimentació (VSG) pel mètode de referència de
Westergren (WG), basat en la sedimentació dels eritròcits als 60 minuts, és un procediment llarg, laboriós i que requereix molta manipulació de les mostres.
La comercialització de sistemes automatitzats per a mesurar la VSG pretén millorar la
practicabilitat de la mesura i disminuir la possible subjectivitat de l’observador. Els analitzadors VES-MATIC CUBE 200 i VES-MATIC CUBE 30 (Menarini Diagnostics) utilitzen,
com a mètode de mesura, el mètode de WG modificat i l’analitzador TEST-1 TH (Alifax®)
utilitza, com a mètode de mesura, la cinètica de formació dels agregats eritrocítics mitjançant l’espectrometria d’absorció molecular.
Objectiu
Estudiar la intercanviabilitat dels resultats de la mesura de la longitud d’eritrosedimentació (VSG) obtinguts pels sistemes de mesura VES-MATIC CUBE 200, VES-MATIC 30
i TEST-1 TH i els obtinguts amb el mètode de referència WG amb un sistema de lectura
automàtica SRS100 (Greiner Bio-One®).
Material i mètodes
Es recullen durant 7 dies, 93 mostres de sang i de plasma, del mateix pacient, obtingudes en tubs amb EDTA-K3 (Vacuette®, referència 454287) i de citrat trisòdic (Vacuette®,
referència 729073), respectivament. Les mostres de sang es processen pels diferents
sistemes en estudi, seguint les instruccions del fabricant i les mostres de plasma es
processen pel mètode de WG. Les mostres incloses a l’estudi es distribueixen de forma
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homogènia per tot l’interval de mesura (1-110) mm. Per a garantir la qualitat dels resultats
obtinguts, durant tot aquest període i diàriament, es processen, per a cadascun dels
sistemes, els seus materials de control intern de la qualitat.
Per a l’estudi de la intercanviabilitat s’utilitza el mètode no paramètric de regressió de
Passing-Bablok. S’obté l’equació de la recta y = ax + b, on y és el sistema avaluat i x és
el mètode de referència WG.
Resultats
El nombre de mostres (n) utilitzat i les equacions d’intercanviabilitat obtingudes, amb
un interval de confiança del 95 % són:
• n = 93 i y = 1,47 [1,27-1,68] x + 0,69 [-2,40-2,64] mm per a l’analitzador VES-MATIC
CUBE 200;
• n = 46 i y = 1,50 [1,19-1,88] x + 1,29 [-2,65-4,97)] mm per a l’analitzador VES-MATIC
CUBE 30;
• n = 93 i y = 0,70 [0,62-0,80] x + 1,13 [-0,60-1,95] mm per l’analitzador TEST-1 TH.

Conclusió
Les equacions de regressió de Passing-Bablock dels tres sistemes avaluats presenten
errors sistemàtics de tipus proporcional respecte al mètode de referència WG (SRS 100).
Així doncs, amb les dades obtingudes podem concloure que és convenient establir els
valors de referència en funció del sistema utilitzat.
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Influència de la dieta mediterrània en
la concentració de les partícules LDL
petites i denses (sd-LDL) en una població
amb síndrome metabòlica pertanyent
a l’estudi Predimed-Plus
B. Fernández Cidón, A. Puertas González,
A. Padró i Miquel, R. Rigo Bonnin, P. Alía Ramos,
E. De la Cruz Ballester1, X. Pintó Sala2,
M.J. Castro Castro, B. Candás Estébanez
Bioquímica Especial. Laboratori Clínic
1
Unitat de Dietètica i Nutrició
2

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

Introducció
Els pacients amb síndrome metabòlica (d’ara endavant SM) presenten un fenotip caracteritzat per augment de la concentració de substància de triglicèrid en el plasma, dèficit de c-HDL, resistència a la insulina, obesitat abdominal i presència de partícules sdLDL. El primer objectiu terapèutic en aquest tipus de pacients és el canvi de l’estil de vida
sent molt important la pèrdua de pes, que provoca una disminució de la concentració
de triglicèrids (cTg) i un augment de la concentració de colesterol HDL (cHDL). L’efecte
de la dieta mediterrània sobre la concentració de colesterol de les partícules sd-LDL
(c-sdLDL) no ha estat estudiat directament, sent la causa principal la dificultat de la seva
mesura als laboratoris clínics, ja que és necessària una etapa prèvia d’ultracentrifugació.
Darrerament, s’han publicat mètodes que són intercanviables amb el de referència i són
econòmics i practicables (1).
Objectiu
Estudiar prospectivament l’efecte de la dieta mediterrània en la variació de c-sdLDL en
una població amb SM que participa a l’estudi Predimed-Plus (2).
Material i mètodes
Es mesura la concentració de colesterol (CT) en el plasma, colesterol LDL (cLDL) i cTg
en 39 individus (17 homes i 23 dones) pertanyents a l’estudi Predimed-Plus a la primera
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visita a la Unitat Funcional de Risc Cardiovascular del nostre hospital. Després de 6 mesos en tractament amb dieta mediterrània, es tornen a mesurar les magnituds lipídiques.
Se separen les partícules sdLDL i es determina la c-sdLDL a la visita, basal, i als 6 mesos.
S’estudien els canvis en la distribució dels valors obtinguts en la primera visita i després dels 6 mesos de tractament mitjançant la prova de Kolmorgov-Smirnov. Es realitza
la prova de t-Student per a la comparació de mitjanes de dades aparellades.
Resultats
La distribució de freqüències de CT, c-LDL, cTg i cLDL abans i després del tractament
és gaussiana (p < 0,05).
La mitjana de la CT basal és de 5,0 (IC 95 % = (4,6-5,4)) mmol/L i la del grup en seguiment és de 4,7 (IC 95 % = 4,2-5,1) mmol/L sent significativament diferents (p = 4∙10-3).
També es detecten diferències significatives (p = 0,017) entre la mitjana de la cTg basal
(1,43 (IC 95 % = (1,16-1,69)) mmol/L i després de 6 mesos en tractament que és 1,21
(IC 95 % = (1,01-1,41)) mmol/L.
La mitjana de la c-LDL basal és de 3,14 (IC 95 % = (2,74-3,54)) mmol/L i la del grup
en seguiment (2,76 (IC 95 % = (2,37-3,14)) mmol/L. Aquestes diferències no són estadísticament significatives, tot i que s’observa una certa tendència (p = 0,093). Tanmateix no es detecten diferències significatives (p = 0,409) entre la mitjana de la c-sdLDL
basal [0,41 (IC 95 % = (0,31-0,51)) mmol/L] i després de 6 mesos en tractament (0,40
(IC 95 % = 0,28-0,52) mmol/L).
Conclusions
El tractament amb dieta mediterrània durant 6 mesos en una població amb SM ha
provocat una disminució significativa en la CT i cTg però no s’ha observat que aquesta
tendència sigui significativa per la c-LDL ni per c-sdLDL. No obstant això, aquestes conclusions són preliminars i sembla que hagi una certa tendència pel que fa a la disminució
del cLDL, però no a la c-sdLDL. És necessari ampliar l’estudi amb més pacients per
esbrinar si aquesta tendència és significativa.
Bibliografia
1
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Validació d’un procediment per a
la detecció de benzodiazepines
amb desglucuronització in situ
E. Fernández Galán1, A. Lligoña2,
B. González de la Presa1, J.LL. Bedini1
1

Servei de Bioquímica i Genètica Molecular. Àrea operativa Core
2
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Les benzodiazepines són fàrmacs pertanyents al grup dels ansiolítics amb un elevat
consum en el nostre entorn i el mesurament de la seva concentració en l’orina al laboratori d’urgències resulta de gran utilitat. Una de les limitacions dels procediments basats
en la immunoanàlisi és la baixa reactivitat creuada amb els glucurònids d’oxazepam, lorazepam i temazepam que resulten del metabolisme de les benzodiazepines. Això dóna
lloc a valors falsos negatius, la qual cosa ha estat descrita amb anterioritat en nombrosos
estudis.
L’objectiu d’aquesta validació és millorar la sensibilitat analítica del procediment, basat
en la immunoanàlisi i usat en el nostre laboratori per mesurar la concentració de substància de les benzodiazepines en l’orina, mitjançant la desglucuronització in situ dels
metabòlits presents en la mostra sense modificar-ne l’especificitat.
Les mostres d’orina s’han analitzat sense modificar en el sistema de mesura Dimension EXL de Siemens Healthcare Diagnostics amb l’equip de reactius Benz Dimension i pel
procediment amb ß-glucuronidasa incorporada.
Es va realitzar un estudi de l’especificitat amb mostres d’orina de voluntaris que no
consumeixen cap tipus de benzodiazepina i els resultats van indicar que no hi ha valors
falsos positius amb el procediment modificat.
Per a l’estudi de la sensibilitat es van seleccionar mostres d’orina de pacients pertanyents a l’àrea de psiquiatria en tractament amb lorazepam. S’ha escollit aquest fàrmac
perquè és l’ansiolític més consumit els últims anys a Espanya i perquè el seu principal
metabòlit excretat en l’orina és el glucurònid de lorazepam.
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De les 17 mostres analitzades només 2 van tenir una concentració de substància per
sobre de l’interval de referència amb el procediment sense enzim. De les 15 mostres que
van tenir una concentració de substància per sota l’interval de referència, 9 van tenir una
concentració de substància per sobre l’interval de referència amb el procediment amb
ß-glucuronidasa incorporada, la qual cosa significa que es van detectar un 60 % de possibles valors falsos negatius.
Aquestes i altres dades prèvies indiquen que és possible millorar la sensibilitat del
procediment per a la detecció de benzodiazepines en l’orina i per tant seria recomanable
incorporar la desglucuronització in situ al procediment de mesura. Cal tenir en compte
que el lorazepam és un fàrmac molt afectat per la glucuronització i que la millora en la
sensibilitat del procediment dependrà del grau de glucuronització de la benzodiazepina
en qüestió. Per tant, cal continuar l’estudi amb un major nombre de mostres i amb altres
fàrmacs de la família de les benzodiazepines.
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miR-21-5p i miR-375 en orina:
nous biomarcadors per
al càncer de la pròstata
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3
CAP Valldoreix
Sant Cugat del Vallès
Mútua de Terrassa
Terrassa

Unitat de Recerca
Fundació de recerca Mútua de Terrassa
Universitat de Barcelona
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Els microRNAs (miARN) són RNAs petits, d’aproximadament 22 nucleòtids, de cadena
simple, i que podrien resultar biomarcadors prometedors per al diagnòstic i el pronòstic
dels pacients amb càncer. En aquest estudi es van analitzar 5 miARNs en l’orina per explorar el seu potencial com a biomarcadors no invasius per al càncer de la pròstata (d’ara
endavant CaP).
Les mostres d’orina es van recollir després d’un massatge suau de la pròstata en
10 homes sans (concentració de massa de l’antigen específic de la pròstata en el plasma
(PSA) < 4 μg/L i tacte rectal negatiu) i en 38 pacients amb CaP. Aquests pacients van ser
classificats segons els criteris de d’Amico en tres grups, amb diferent pronòstic: 3 CaP
amb risc baix (cT1–cT2a, Gleason < 7 i concentració de PSA ≤ 10 μg/L), 17 CaP amb risc
intermedi (cT2b o Gleason = 7 o concentració de PSA de 10 a 20 μg/L) i 18 CaP amb risc
alt (cT2c o concentració de PSA > 20 μg/L o Gleason > 7).
Les orines obtingudes foren centrifugades a 4 ºC a 2 000 g, durant 20 minuts. Els sediments es rentaren amb PBS i es tornaren a centrifugar durant 5 minuts més. S’extragué
l’RNA total dels sediments mitjançant l’equip de reactius miRNeasy (Qiagen) d’acord amb
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les instruccions del fabricant. S’estudià l’expressió de 5 miARNs (miR-21-5p, miR-375,
miR-141-3p, let-7c-5p i miR-214) (TaqMan® miRNA assays) mitjançant un procediment
de mesura basat en la reacció en cadena per la polimerasa quantitativa en temps real
(RT-PCR) (Abi Prism 7300) després de fer una preamplificació (TaqMan® ��������������
Preamp Mastermix). Els resultats foren normalitzats amb cel-miR-39. L’expressió relativa fou calculada per
cada miARN mitjançant el mètode 2-∆∆Ct [(Ct miARN diana – Ct cel-miR-39)tumor - (Ct miARN
diana – Ct cel-miR-39)control].
S’observaren diferències significatives en la sobreregulació de miR-21-5p i miR-375
(p = 0,002 i p = 0,003, respectivament) quan comparàrem els voluntaris sans amb els
pacients amb CaP. La mitjana de l’expressió relativa obtinguda per miR-21-5p i miR-375
comparant els dos grups fou de 6,39 i 3,23 respectivament. No es trobaren diferències
significatives per la resta de biomarcadors, encara que en el cas de miR-141 les diferències van ser properes a la significació (p = 0,059).
Les àrees sota la corba de rendiment diagnòstic (AUC) foren de 0,811, 0,795, 0,697,
0,635 i 0,597 per a miR-21-5p, miR-375, miR-141-3p, let-7c-5p i miR-214, respectivament.
Un model multivariant basat en regressió logística mostra que la suma de miR-21-5p,
miR-375 juntament amb el PSA donaria una AUC de 0,992.
S’observaren també diferències significatives de miR-21-5p (p = 0,017) i miR-375
(p = 0,020) quan es compararen els grups de CaP d’alt risc versus risc baix i intermedi, segons els criteris de d’Amico. Quan es compararen els grups de pacients segons el grau de Gleason (6, 7, >7), es trobà que només la sobreregulació de miR-375
fou significativa (p = 0,026), mentre que miR-21 estava significativament sobreregulat
(p = 0,046) en tumors avançats quan es van comparar els pacients en relació a l’estadi
clínic (t1-t2a versus t2b-t3).
Els resultats preliminars mostren que l’estudi del miR-21-5p i miR-375 en orina recollida després d’un massatge de pròstata pot ser útil en la detecció i el pronòstic del CaP.
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Què poden aportar-nos
les magnituds avançades de
la identificació leucocítica del
Sysmex XN en les citopènies per
hepatopatia o mielodisplàsia?
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J. Gómez Arbonés, J. Prieto Labiano,
M.Á. Gallart Blanco, L. Iserte Terrer
Laboratori Clínic ICS Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Departament de Medicina
Universitat de Lleida
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida
Lleida

Fonament
Són diverses les causes de citopènia a la sang perifèrica. Una de les més freqüents
és l’hepatopatia, que planteja sovint el diagnòstic diferencial amb la mielodisplàsia (d’ara
endavant SMD).
Els analitzadors hematològics Sysmex XN proporcionen valors de magnituds per
recerca dels leucòcits relacionats amb la complexitat o la dispersió lateral de la llum
NEUT-X→[NE-SSC (ch)], del contingut en àcids nucleics i proteïnes dels neutròfils
NEUT-Y→[NE-SFL (ch)] i altres valors de magnituds relacionades amb la dispersió frontal
de la llum, densitat i mida cel·lular NEUT-Z→[NE-FSC (ch)].
Anteriorment s'ha objectivat que els valors d'aquestes magnituds en els pacients amb
SMD són significativament inferiors als obtinguts en la població de referència.
Objectius
Determinar si existeixen diferències en els valors de NEUT-X, NEUT-Y i NEUT-Z entre
els pacients amb hepatopatia i citopènia, pacients amb les magnituds relacionades amb
l’hemograma dintre de l’interval de referència i pacients amb SMD, així com si poden ser
d’utilitat per a discriminar les citopènies per malaltia hepàtica o mielodisplàsia.
Mètodes
Hem comparat els valors obtinguts amb el Sysmex XN (versió 18) de NEUT-X, NEUT-Y
i NEUT-Z de 47 pacients amb hepatopatia i citopènia, 60 amb SMD i 546 mostres de pacients amb les magnituds relacionades amb l’hemograma dintre de l’interval de referència.
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Resultats
La mitjana de la concentració de nombre de leucòcits i de neutròfils en la sang, i la concentració de massa d’hemoglobina en la sang i la concentració de nombre de plaquetes
en la sang dels pacients amb hepatopatia va ser de 2,93x103 cels/µL, 1,41 x 103 cels/µL,
11,9 g/dL i 79,09 x 103 cels/µL.
Els valors de NEUT-X, NEUT-Y i NEUT-Z es mostren en la taula següent:
Magnitud
NEUT-X*

NEUT-Y**

NEUT-Z***

n

Mitjana

Mínim

Màxim

Hepatopatia

Grup

47

149,84

133,7

159,7

Referència

546

150,96

138,4

162,7

SMD

60

145,39

109,4

163,6

Hepatopatia

47

48,79

41,9

56,7

Referència

546

47,92

41,9

55,1

SMD

60

47,44

35,0

57,6

Hepatopatia

47

90,13

83,2

98,3

Referència

546

90,59

80,6

99,6

SMD

60

83,00

60,6

98,0

*p < 0,001, **p < 0,216, ***p < 0,001
(prova de Kruskal-Wallis de la comparació dels valors entre els tres grups).

No hi ha diferències dels valors de NEUT-X, NEUT-Y i NEUT-Z entre les mostres de
pacients amb hepatopatia i les de pacients amb les magnituds relacionades amb l’hemograma dintre de l’interval de referència. Les mostres de pacients amb hepatopatia
presenten valors superiors de NEUT-X i NEUT-Z que les de pacients amb SMD (p = 0,046
i p < 0,001). Les mostres de pacients amb SMD presenten valors inferiors de NEUT-X i
NEUT-Z que les de pacients amb les magnituds relacionades amb l’hemograma dintre de
l’interval de referència (p < 0,001).
Les mostres de pacients amb hepatopatia presenten valors significativament superiors
de NEUT-Y que les mostres de pacients amb les magnituds relacionades amb l’hemograma dintre de l’interval de referència (p = 0,007) i superiors de NEUT-X i NEUT-Z que
les de pacients amb SMD (p = 0,004 i p < 0,001 respectivament). Les mostres dels
pacients amb SMD presenten valors significativament inferiors de NEUT-X i NEUT-Z que
les de pacients amb les magnituds relacionades amb l’hemograma dintre de l’interval de
referència (p < 0,001).
Les corbes de rendiment diagnòstic (ROC) mostren una àrea sota la corba de 0,615
per NEUT-X i 0,780 per NEUT-Z que pot orientar per distingir els casos amb hepatopatia
i citopènia dels pacients amb SMD.
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Anàlisis ROC (hepatopatia/SMD)

IC 95 % àrea

Àrea sota
la corba

p=

Mínim

Màxim

NEUT-X

0,615

0,046

0,508

0,722

NEUT-Y

0,530

0,608

0,417

0,642

NEUT-Z

0,780

< 0,001

0,691

0,870

Magnitud

Conclusions
Els valors de NEUT-X i NEUT-Y que proporciona la sèrie Sysmex XN, juntament amb
l’estudi citomorfològic del frotis de sang perifèrica tenyit poden ajudar al diagnòstic diferencial de la citopènia en els pacients amb hepatopatia o mielodisplàsia.
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Comparació de dos mètodes per a
la determinació de tacrolimus
B. Galán Lacoba, J. Prieto Labiano,
C. Fernández Hurtado, L. Díaz Miguel,
G. Cao Baduell, J. Farré Pons, A. Esquerda Serrano
Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Lleida

Introducció
El tacrolimus és un macròlid amb potents efectes immunosupressors, que impedeix
l’activació i proliferació dels limfòcits T.
S’utilitza per a la prevenció del rebuig agut i per assegurar la supervivència del pacient
i l’òrgan trasplantat.
La importància del mesurament de la seva concentració en el plasma radica en l’elevada variabilitat intra i interindividual i els efectes secundaris potencialment greus que
poden arribar a produir, tant per alta com per baixa administració.
Objectius
Comparar dos mètodes per al mesurament de la concentració de massa de tacrolimus
en el plasma i estudiar la transferibilitat dels resultats, amb la finalitat de substituir un mètode per un altre al nostre centre.
Material i mètodes
Es va mesurar la concentració de tacrolimus de 55 mostres de sang de pacients hospitalitzats, de consultes externes i d’atenció primària, paral·lelament amb dos mètodes.
En ambdós casos, s’ha de realitzar un pretractament de la mostra amb un reactiu per
a la lisi de cèl·lules, extracció del tacrolimus i precipitació de les proteïnes sanguínies.
S’han comparat els equips de reactius i sistemes de mesura següents:
Tacrolimus Cobas, a l’analitzador Elecsys MODULAR ANALYTICS E170 (Roche Diagnostics). És un procediment basat en la immunoanàlisi electroquimioluminiscent (ECLIA)
competitiva en dos passos. Primer s’incuba la mostra amb un anticòs monoclonal biotinilat contra tacrolimus i un derivat de tacrolimus marcat amb un quelat de ruteni. Posteriorment s’incorporen micropartícules recobertes d’estreptavidina. L’interval de mesura és
0,5-40 ng/mL. És el procediment en estudi per una possible substitució.
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QMS® Tacrolimus Immunoassay (ThermoFisher Scientific), a l’analitzador AU480 (Beckman Coulter). És un procediment basat en la immunoanàlisi turbidimètrica potenciada
mitjançant partícules homogènies. És una anàlisi competitiva per la unió a un anticòs
policlonal entre el tacrolimus present a la mostra i el que cobreix les micropartícules. L’interval de mesura és 1-30 ng/mL. És el procediment actualment emprat al nostre centre.
Resultats
Sistema de mesura
(n = 55)

Mitjana
(ng/mL)

Mediana
(ng/mL)

Elecsys E170

6,460

6,370

AU 480

7,840

8,514

En la comparació es va obtenir un coeficient de correlació r = 0,948 i un coeficient de
determinació r² = 0,899.
Mitjançant el model de regressió Passing-Bablock, es va obtenir un pendent b = 0,756
(interval de confiança 95 % de 0,682 a 0,837) i una ordenada a l’origen a = -0,042 (interval
de confiança 95 % de -0,644 a 0,635). Y = 0,756X – 0,042 (Y = Elecsys E170, X = AU480).
Tacrolimus a
l’AU480 (X) (ng/mL)

Tacrolimus a
l’Elecsys E170 (Y) (ng/mL)

% diferència

2

1,47

-26,5

4

2,982

-25,5

8

6,006

-24,9

12

9,03

-24,8

16

12,054

24,6

Conclusions
Es troben diferències estadísticament significatives entre els dos procediments en el
pendent però no en l’ordenada en l’origen.
El percentatge de diferència és superior al 24 %. Això pot ser a causa de la diferent
reactivitat creuada que existeix amb els metabòlits del tacrolimus en cadascun dels procediments.
Segons els fabricants:
• Tacrolimus Cobas: 70 % amb el metabòlit II (31-O-dimetil).
• QMS® Tacrolimus Immunoassay: fins 174,8 % amb el metabòlit IV (12-hidroxil).
Tanmateix, els resultats obtinguts amb els diferents procediments no són transferibles
entre si.
–198–

Aquestes diferències poden afectar la presa de decisions sobre la dosificació del fàrmac pel pacient, afectant-lo considerablement.
Per això, en cas de canvi s’hauria de notificar als clínics i indicar-ho en l’informe, i
s’haurien de revisar els intervals terapèutics.
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Verificació del sistema de mesura
Acquity-UV® per al mesurament
simultani de la concentració de
retinol i α-tocoferol en el sèrum
M.J. García Escolano, R. Rigo Bonnin,
M. Sanjuás Iglesias, K. Egea Martínez, P. Alía Ramos
Àrea de Bioquímica Especial. Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
El retinol (vitamina A) és una vitamina liposoluble que exerceix un paper essencial en
la funció de la retina, en el creixement i la diferenciació del teixit epitelial així com en el
creixement de l’os, la reproducció i el desenvolupament embrionari. L’a-tocoferol (vitamina E) és una vitamina liposoluble que actua com un agent antioxidant i eliminador de
radicals lliures, protegint la integritat dels lípids insaturats de les biomembranes de totes
les cèl·lules. El mesurament de la concentració d'aquestes vitamines en el sèrum és útil
per conèixer el seu estat nutricional en l'organisme, ja què el seu dèficit pot donar lloc a
diferents tipus de malalties.
Objectiu
L’objectiu d’aquest treball és dur a terme un estudi de verificació del sistema de mesura Acquity-UV® (Waters Cromatografía), que empra la cromatografia líquida d’alta eficàcia
acoblada a l’espectrometria d’absorció molecular a l’ultraviolat com a principi de mesura,
per al mesurament simultani de la concentració de substància d’α-tocoferol i retinol en
el sèrum.
Material i mètodes
S’empra l’equip de reactius Vitamins A and E, Reagent kit for HPLC analysis (ref. 34 000)
de Chromsystems i una columna de fase inversa Acquity® UPLC® BEH® 2,1x100 mm;
1,7 µm (Waters).
L’estudi de verificació està basat en la Guia per a la verificació dels sistemes de mesura de magnituds biològiques per a l’acreditació segons la norma ISO 15189 del Comitè d’Harmonització de l’ICS (1). Dins d’aquest estudi s’avaluen la imprecisió intraserial
(CVINTRA), la imprecisió interdiària (CVINTER) i el biaix relatiu (δr). Per dur a terme a l’estudi
del CVINTRA es processen, 9 vegades en una única sèrie i dia, dos materials de control
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Vitamins A and E Serum Control (Chromsystems). Per realitzar l’estimació del CVINTER i
el δr, es processen els mateixos materials de control 6 vegades durant 6 dies, repartits
en 2 mesos. Per calcular el δr s’utilitzen com a valors convencionals, els assignats pel
fabricant del material de control.
El sistema de mesura es considerarà verificat si els CV i els δr obtinguts, per ambdues
magnituds, són inferiors o iguals a 1,2 vegades els declarats pel fabricant de l’equip de
reactius (CVINTRA = 3,0 %, CVINTER = 4,0 % i δr = 15,0 %).
Resultats
Els CV i els δr obtinguts es poden observar a la següent taula:
Magnitud

Control

nINTRA

x–INTRA

CVINTRA
(%)

nINTER

x–INTER

CVINTER
(%)

dr
(%)

Pla—Retinol;
c.subst. [µmol/L]

1

9

1,82

1,1

6

1,82

3,0

7,2

2

9

4,52

0,4

6

4,54

2,1

4,4

Pla—a-Tocoferol;
c.subst. [µmol/L]

1

9

23,3

2,0

6

22,3

3,6

3,0

2

9

49,9

0,5

6

49,6

2,4

4,4

x–INTRA , mitjana intraserial; nINTRA , nombre de materials de control processats en una mateixa sèrie i dia;
x–INTER , mitjana interdiària; nINTER , nombre de materials de control processats en dies diferents.

Els valors de les propietats metrològiques obtinguts no superen els criteris de verificació prèviament establerts.
Conclusions
Tenint en compte els resultats de l’estudi de verificació realitzat, el sistema de mesura avaluat seria apte per dur a terme el mesurament simultani de la concentració
d’α-tocoferol i retinol en el sèrum.
Bibliografia
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Miró Balagué J, Fuentes Arderiu X, Jardi Baiges A, Martínez Casademont M, Pastor
Ferrer C, Pérez Remón, et al. Guia per a la verificació dels sistemes de mesura de
magnituds biològiques per a l’acreditació segons la norma ISO 15189. In vitro veritas,
2009;10, art. 113: <http://www.acclc.cat/continguts/ivv113.pdf> (Accés 2017-07-12).
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Incidència d’alteracions hematològiques
en pacients tractats amb clozapina
C. García Miralles, R. Cano Corres,
V. Aguadero Vorera, E. Berlanga Escala
Laboratori Clínic. UDIAT-CD
Corporació Sanitària Parc Taulí
Sabadell

Introducció
La clozapina és l’antipsicòtic d’elecció per al tractament de l’esquizofrènia refractària.
Presenta efectes adversos freqüents com la somnolència o els marejos, però l’efecte
advers més greu i infreqüent és l’agranulocitosi, la qual es defineix com la concentració
de nombre de neutròfils per sota de 0,5 × 109/L.
A causa d’aquesta possible reacció adversa el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat obliga a fer un control hematològic setmanal durant les primeres 18 setmanes de
tractament i a partir d’aquest moment un control mensual.
Altres alteracions hematològiques que es poden presentar durant el tractament són la
concentració de nombre de leucòcits per sota l’interval de referència; la concentració de
nombre de neutròfils per sota l’interval de referència; la concentració de nombre de neutròfils per sobre l’interval de referència i la concentració de nombre de leucòcits també
per sobre l’interval de referència.
Objectiu
L’objectiu de l’estudi és realitzar una anàlisi descriptiva de la població tractada amb
clozapina a la nostra àrea i una anàlisi retrospectiva que ens permeti avaluar la incidència
de reaccions adverses hematològiques en el seguiment dels pacients des de la implantació del mesurament de la concentració de massa de clozapina en el plasma mitjançant
cromatografia líquida d’alta eficàcia (HPLC, acrònim de l’anglès high-performance liquid
chromatography) mitjançant un detector UV/VIS (2010).
Material i mètode
De tots els pacients als quals se’ls va realitzar un seguiment farmacocinètic per al monitoratge de la concentració de clozapina en el plasma, es van seleccionar aquells que
van començar el tractament al nostre hospital en el període comprès entre el 2010-01-01
i 2015-11-24. Es van revisar les històries clíniques per obtenir les dades d’edat, sexe, dosi
de clozapina (mg/dia) i concentració de massa de clozapina en el plasma (mg/L). Es van
revisar les magnituds relacionades amb l’hemograma d’aquests pacients durant tot el
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seu tractament, per identificar les alteracions hematològiques. Per a aquest estudi s’han
utilitzat les definicions admeses internacionalment, les quals es detallen a continuació.
Leucopènia: concentració de nombre de leucòcits < 3 × 109/L.
Neutropènia: concentració de nombre de neutròfils entre 0,5 i 1,5 × 109/L.
Agranulocitosi: concentració de nombre de neutròfils < 0,5 × 109/L.
Neutrofília: concentració de nombre de neutròfils > 7,5 × 109/L.
Leucocitosi: concentració de nombre de leucòcits > 11,5 × 109/L.
Segons la bibliografia consultada s’ha considerat que hi hauria una alteració hematològica significativa quan hi hagués tres mostres consecutives amb una concentració
de nombre fora de l’interval de referència durant el seguiment setmanal o dos durant el
mensual.
Resultats
Es van estudiar 63 pacients, dels quals el 69,8 % eren homes i el 30,2 % dones. La
mitjana d’edat era de 41,9 anys, amb un interval de 16 a 82 anys. El grup majoritari de
pacients estava comprès entre els 40 i 59 anys (49,2 %). Les dosis de clozapina administrades durant el seguiment van ser des de 75 mg/dia fins a 900 mg/dia. La dosi mitjana
va ser de 262,1 mg/dia i la mediana va ser de 300 mg/dia.
Del total de 63 pacients que van completar les primeres 18 setmanes de seguiment,
es va observar un cas de leucopènia i neutropènia (1,58 %). No es van observar casos de
neutropènia o leucopènia durant el seguiment mensual.
Es van observar 9 casos de neutrofília (14,28 %) durant el seguiment setmanal i 7 casos durant el seguiment mensual (11,11 %).
No es va observar cap cas d’agranulocitosi durant tot el seguiment.
Conclusions
Les dades obtingudes d’incidència d’agranulocitosi, neutropènia i leucopènia s’assemblen a les obtingudes en una població similar a la nostra segons la bibliografia. En
canvi s’han observat molts menys casos de neutrofília. Aquests casos són més freqüents
durant l’inici del tractament.
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Estudi de l’estabilitat de la mesura
de pH, pCO2, pO2 i SO2 en sang
P. García, C. Rodríguez, N. Busquets, L. Capel,
G. Solé, V. Aguadero, E. Berlanga
UDIAT-CD. Corporació Sanitària Parc Taulí
Sabadell

Introducció
Realitzant una cerca bibliogràfica sobre les recomanacions de conservació de les
mostres per al mesurament de les magnituds relacionades amb l’equilibri àcid-base («gasos en sang»), es pot concloure que la situació ideal és el seu processament immediat.
De no ser possible, es recomana no excedir en 10-15 minuts la realització de l’anàlisi,
respectant en tot moment l’aïllament absolut i fins i tot algunes fonts recomanen evitar la
refrigeració. Tenint en compte que al nostre laboratori les mostres es conserven refrigerades fins al seu processament, es realitza aquest estudi d’estabilitat amb l’objectiu de
corroborar el que es detalla a la bibliografia.
Objectius
Estudiar l’estabilitat de la mesura de pH, pressió parcial de diòxid de carboni i oxigen
en la sang (pCO2, pO2) i saturació d’oxigen (SO2) en mostres de sang conservades refrigerades i a temperatura ambient així com l’afectació que produeix en elles la demora en
el seu processament.
Material i mètodes
Per a la realització d’aquest estudi s’empren 197 mostres de sang homogeneïtzada
tractada amb heparina liti a una concentració de 23,5 U/mL en les quals es realitza una
determinació de pH, pCO2, pO2 i SO2 a l’arribada al laboratori i als 10, 30 i 60 minuts,
als analitzadors ABL 805 i 825 FLEX® de Radiometer. Durant el període de l’estudi, 99
d’aquestes mostres es conserven a temperatura ambient i la resta refrigerades.
Per a l’avaluació de l’estabilitat es calcula la desviació percentual de les mostres (DP)
i es compara amb l’interval d’estabilitat permès, calculat segons el criteri metrològic recomanat per la Societat Espanyola de Bioquímica Clínica i Patologia Molecular (SEQC)
(+- 1,65 x CV). Essent CV (%) el coeficient de variació objectiu per al nostre laboratori, és a
dir, l’utilitzat per calcular els intervals del control de qualitat. La DP es calcula mitjançant la
fórmula DP(%) = 100/n x Σ ((Xi – Yi)/Xi) (n = nombre de mostres; Xi = resultat basal; Yi = resultat al moment final). La mesura es considera estable si DP és inferior al límit proposat.
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Resultats
Taula 1. Resultats de l’estudi d’estabilitat.

Temperatura ambient
Estabilitat

Nevera

10 min

30 min

60 min

10 min

30 min

60 min

pH

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

pCO 2

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

pO 2

Sí

Sí

No

No

No

No

SO 2

No

No

No

No

No

No

Segons els resultats obtinguts (taula 1), l’estabilitat de les mesures de pH i pCO2 tant a
temperatura ambient com en nevera, és com a mínim d’una hora des de l’arribada de la
mostra. La mesura de pO2, en canvi, és estable al minut 30 però no al minut 60 a temperatura ambient, mentre que en nevera l’estabilitat és inferior als 10 minuts. Pel que fa a la
saturació d’oxigen, l’estabilitat és inferior als 10 minuts tant en nevera com a temperatura
ambient.
Conclusions
D’acord als resultats obtinguts en aquest estudi es conclou que, en els casos en què
sigui d’especial interès conèixer la pO2, principalment en mostres de sang arterial, la
conservació d’aquestes mostres fins al seu processament (màxim 30 minuts després de
l’extracció) serà a temperatura ambient.
Aquests resultats concorden amb els descrits a la bibliografia, segons la qual, el refredament de la mostra produeix un augment en la solubilitat del O2 i en l’afinitat de
l’hemoglobina per aquest.
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Implementació de la prova de
gaxilosa (4-galactosil-xilosa)
per al diagnòstic d’hipolactàsia
L. Garrido Masmano, P. Sarda Vidal,
M.A. Ramos Avilés, A. García Osuna,
A. Beteta Vicente, E. Zapico Muñiz
Servei de Bioquímica Clínica
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Barcelona

Introducció
La intolerància a la lactosa és un trastorn alimentari molt freqüent en la població a
causa del dèficit d’activitat de l’enzim lactasa intestinal (hipolactàsia). El diagnòstic pot
sospitar-se sobre la base de la simptomatologia presentada pel pacient però ha de ser
confirmat. Fins al moment, la «prova d’hidrogen espirat després d’una sobrecàrrega oral
de lactosa». i el mesurament de la concentració de substància de glucosa en el plasma
capil·lar han estat els procediments diagnòstics més utilitzats, però presenten un comportament diagnòstic millorable i importants efectes secundaris. En aquest context, ha
estat dissenyat un nou procediment no invasiu basat en el mesurament de l’excreció de
D-xilosa en orina després de l’administració oral de 4-galactosil-xilosa, un anàleg sintètic
de la lactosa, que permet estimar l’activitat lactasa intestinal.
Objectiu
Presentar els resultats obtinguts després de l’administració de gaxilosa (4-galactosil-xilosa) per al diagnòstic de pacients amb sospita clínica d’intolerància a la lactosa a
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Mètodes
En el període de temps comprès entre els mesos de gener del 2014 i novembre del
2015 (tots dos inclosos) es van administrar 0,45 g de gaxilosa (4-galactosil-xilosa) per
via oral a pacients en dejú amb clínica suggestiva d’intolerància a la lactosa. Després
de la recollida de l’orina emesa durant les 5 hores següents, es va procedir a mesurar
el cabal de D-xilosa present en la mostra mitjançant el mètode del floroglucinol. Amb
els resultats obtinguts es va classificar als pacients en normolactàsics (cabal de substància de xilosa ≥ 0,25 mmol/orina 5 h) o hipolactàsics (cabal de substància de xilosa
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< 0,25 mmol/orina 5 h) i en aquests últims es va establir el grau d’hipolactàsia (hipolactàsia severa quan el cabal de substància de xilosa és inferior a 0,10 mmol/orina 5 h).
Resultats
Dels 266 pacients, 190 (71,4 %) eren dones i 76 (28,6 %) eren homes, amb una mitjana
d’edat 43 anys. Els símptomes més comuns van ser diarrea (52,6 %), dolor abdominal
(32,0 %), dispèpsia (25,6 %) i flatulències (5,3 %), en tots els casos referits o agreujats amb
el consum de làctics. Cent nou pacients (41,0 %) van resultar ser normolactàsics i 157
(59,0 %) hipolactàsics, dels quals 31 (19,7 %) presentaven una hipolactàsia severa. Del
grup de pacients normolactàsics 54 (49,5 %) presentaven altres malalties gastrointestinals que podien explicar els símptomes. Les més freqüents van ser la síndrome de l’intestí
irritable, la malaltia celíaca i la infecció per l’Helicobacter pylori. Dels restants 55 pacients
(50,5 %) amb normolactàsia la causa dels símptomes es manté desconeguda o estan
pendents de completar l’estudi diagnòstic. En cap cas es van observar efectes adversos
després de l’administració del fàrmac.
Comentari final
El nou procediment amb administració de gaxilosa és no invasiu, fàcil de realitzar i
segur per al pacient. La seva major qualitat diagnòstica i la seva capacitat per establir el
grau d’hipolactàsia suposen una millora important en el diagnòstic i maneig posterior dels
pacients amb intolerància a la lactosa.
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Avaluació de l’analitzador
sediMAX conTRUST (A.Menarini Diagnòstics)
per l’estudi del sediment urinari
C. Gómez Del Amo, S. Orellana Garrido,
E. Rojas Giráldez, I. Cachón Suárez,
M.J. Castro Castro
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet del Llobregat

Introducció
L’estudi del sediment urinari es pot realitzar de forma automatitzada, mitjançant l’analitzador sediMAX conTRUST (��������������������������������������������������������
A.Menarini����������������������������������������������
���������������������������������������������
Diagnostics����������������������������������
). El sistema de mesura està fonamentat en l’anàlisi d’imatges mitjançant microscòpia automàtica en camp clar i contrast
de fases, que permet l’estudi de les diferents entitats microscòpiques presents al sediment urinari.
Objectius
Comparar els valors mesurats a l’analitzador sediMAX conTRUST (����������������
A.Menarini������
Diag�����
nostics���������������������������������������������������������������������������������
) amb els obtinguts al microscopi òptic, de les magnituds següents en l’orina recent: Uri—Eritròcits; c.nom., Uri—Leucòcits; c.nom., Uri—Bacteris; c.nom., Uri—Fongs;
c.nom. i Uri—Cilindres; c.nom.
Material i mètodes
S’estudien 53 mostres d’orina recent recollides en tubs cònics per orina (Vacuette®,
referència 455028), processades a l’analitzador sediMAX conTRUST (����������������
A.Menarini������
�����
Diagnostics) i que posteriorment han estat revisades al microscopi òptic (d’ara endavant MO)
mitjançant una càmera de recompte Pentasquare® (A.Menarini Diagnostics).
Els valors mesurats de la concentració de nombre d’eritròcits i leucòcits s’agrupen en
cinc categories (entitats/µL): 0-10, 11-25, 26-50, 51-100 i > 100. Els resultats es comparen
mitjançant l’índex kappa, un índex de concordança corregit per l’efecte de l’atzar i que
pren un valor màxim d’u.
Els valors mesurats de la concentració de nombre de bacteris s’agrupen en dues
categories: presència i absència. Es considera que hi ha presència quan la concentració
de nombre és superior a 100/µL. Es calcula la sensibilitat i especificitat per la mesura
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d’aquesta magnitud per l’analitzador sediMAX conTRUST, prenent com a referència els
valors mesurats pel MO.
Els valors mesurats de la concentració de nombre de fongs i cilindres s’agrupen en
dues categories: absència i presència. Es calcula la sensibilitat i especificitat per la mesura d’aquestes magnituds per l’analitzador sediMAX conTRUST, prenent com a referència
els valors mesurats pel MO, fent servir dos punts de tall; el primer considera presència de
fongs i de cilindres quan la concentració de nombre per l’analitzador és ≥ 1/µL. El segon
considera presència de fongs quan la concentració de nombre és ≥ 3/µL, i de cilindres
quan és ≥ 2/µL.
Resultats
L’estudi comparatiu per la concentració de nombre d’eritròcits i leucòcits presenta un
índex kappa ponderat de 0,67 per a eritròcits i 0,94 per a leucòcits.
Per la mesura de la concentració de nombre de bacteris, l’analitzador té una sensibilitat del 44 % i una especificitat del 95 %.
Per la mesura de la concentració de nombre de fongs, l’analitzador mostra una sensibilitat del 50 % i una especificitat del 90 % amb el valor discriminant 1/µL, mentre que la
sensibilitat és d’un 17 % i l’especificitat d’un 95 % quan el valor discriminant és 3/µL. Per
la mesura de la concentració de nombre de cilindres, l’analitzador té una sensibilitat del
55 % i una especificitat del 83 % amb el valor discriminant 1/µL, i una sensibilitat del 36 %
i una especificitat del 98 % quan el valor discriminant és 2/µL.
Conclusions
Els resultats per la concordança de la mesura de la concentració de nombre d’eritròcits i leucòcits en orina recent mostra un grau de concordança bo per als eritròcits i molt
bo per als leucòcits.
La mesura de la concentració de nombre de bacteris, fongs i cilindres mostren unes
sensibilitats molt baixes per la seva detecció, que s’haurien de millorar en pròximes versions de l’analitzador sediMAX conTRUST.
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Comprovació de la interferència
per l’hemòlisi en el mesurament
de l’osmolalitat en el plasma
C. Gómez Del Amo, G. Trillo Luna,
S. Orellana Garrido, I. Cachón Suárez,
M.J. Castro Castro
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
L’osmolalitat és la suma de les quantitats de substància de cadascun dels soluts d’una
solució aquosa dividida per la massa d’aigua. Els soluts que estan implicats en la mesura
de l’osmolalitat en el plasma són principalment la urea, la glucosa, l’ió sodi i l’ió potassi.
El seu mesurament constitueix una eina útil per ajudar en el diagnòstic diferencial de
malalties renals i en el maneig de pacients amb urèmia o en diàlisi. En casos de cirurgia
o cures intensives, el seu mesurament permet prevenir el xoc hipo o hipervolèmic i les
alteracions hidroelectrolítiques.
Objectius
Comprovar si la presència d’hemòlisi en les mostres de plasma interfereix en el mesurament de l’osmolalitat.
Material i mètodes
Se seleccionen 20 mostres de plasma obtingudes en tubs amb heparina de liti
(Vacuette®, referència 454029) i que no presenten hemòlisi per inspecció visual.
Per obtenir diferents graus d’hemòlisi s’utilitza un mètode de congelació de la sang a
diferents temps. S’obtenen 3 alíquotes de cada mostra de sang, prèvia homogeneïtzació
d’aquesta. Dues de les alíquotes es congelen a -80 ºC, una durant 2,5 minuts (M1) i l’altra
4,5 minuts (M2), la tercera alíquota es deixa sense congelar (M0). Una vegada descongelades, es centrifuguen i es comprova visualment que es produeixen diferents graus
d’hemòlisi.
Es realitza el mesurament de l’índex d’hemòlisi (µmol/L), mitjançant l’analitzador Cobas® 6000 (Roche Diagnostics), i de l’osmolalitat, mitjançant l’analitzador
Advanced® 3300 (Advanced Instruments Inc.), de les 20 mostres de plasma (MO) i les
seves corresponents alíquotes (M1 i M2).
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Una vegada obtinguts els resultats, es calcula el percentatge de les diferències entre
l’osmolalitat obtinguda en la mostra M1 i M0, i entre la mostra M2 i M0. Es fa una correlació no paramètrica de Spearman entre aquestes diferències i el seu corresponent índex
d’hemòlisi.
S’estudia a partir de quin índex d’hemòlisi es produeix una diferència de l’osmolalitat
superior al 10 %.
Resultats
Les diferències observades van de -13,8 % fins a 8,5 %, i el coeficient de correlació de
Spearman és de 0,11 (p = 0,52), amb un interval de confiança del 95 % del -0,22 al 0,41.
Conclusions
No s’observen diferències significatives en els mesuraments de l’osmolalitat quan augmenta l’índex d’hemòlisi. Per tant, la presència d’hemòlisi en les mostres de plasma no
interfereix en el mesurament de l’osmolalitat.
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Estudi de l’interferència per l’hemòlisi
en la mesura de la concentració
de paracetamol en el plasma
C. Gómez del Amo, S. Moreno Pérez,
M.R. González Callejas, V. Rodríguez Torres,
C. Ruiz Iruela, C. Imperiali, M. Dastis Arias
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
El laboratori clínic ha de conèixer quins components biològics poden interferir en els
valors de les magnituds biològiques que es mesuren. Els interferents més comuns en
les mostres que es reben en un laboratori clínic són l’hemoglobina, el lípid i la bilirubina.
L’hemòlisi és una de les interferències que es presenta més freqüentment, i en la majoria dels casos es produeix com a conseqüència d’una extracció incorrecta. La lisi dels
eritròcits provoca un alliberament del seu contingut al plasma, causant un augment de
les concentracions d’alguns components (com ara l’ió potassi) i, a més, modifica el color,
fet que interfereix en les mesures colorimètriques.
Els sistemes de mesura automatitzats permeten mesurar els anomenats índexs sèrics
(«hemòlisi», «icterícia» i «lipèmia») i establir els límits de les interferències amb la finalitat
que els valors mesurats de les magnituds biològiques no es vegin afectats per aquests
interferents.
Objectiu
Establir quina concentració de massa d’hemoglobina en el plasma, interfereix en
la mesura de la concentració de massa paracetamol mitjançant el sistema de mesura
Cobas® 6000.
Material i mètodes
L’estudi es realitza seguint el document tècnic per l’estudi d’interferències publicat per
la Societat Espanyola de Bioquímica Clínica i Patologia molecular (SEQC). Així doncs, es
prepara un hemolitzat, amb mostres de sang recollides en un tub amb heparina de liti,
i una mescla de plasma de pacients (plasma base) que presenta una concentració de
massa de paracetamol superior al límit de detecció del procediment de mesura emprat
(1,2 mg/L).
–213–

Amb el plasma base i l’hemolitzat, es realitzen 8 dilucions per tal d’obtenir diferents
concentracions d’hemoglobina. De cada dilució, es mesura per duplicat la concentració
de massa de paracetamol mitjançant espectrometria d’absorció molecular i es comprova
l’índex d’hemòlisi al sistema de mesura Cobas® 6000 (Roche Diagnostics).
El percentatge d’interferència es calcula segons la fórmula:
% d’interferència = 100 x (Cd – C1) / C1
On Cd correspon a la mitjana de les concentracions obtingudes per cada dilució amb
interferent i C1 la mitjana dels valors obtinguts de la primera dilució (sense interferent).
S’estableix que hi ha interferència quan el percentatge d’interferència supera el requisit
metrològic pel biaix màxim permès establert al nostre laboratori (> 11 %).
Resultats
La concentració de massa mitjana de paracetamol mesurada en el plasma sense
interferent és de 18,7 mg/L. A la següent taula es pot observar el percentatge d’interferència obtingut per a cada dilució amb concentracions creixents d’interferent.
Hemoglobina (g/L)
% d’interferència

0

0,2

0,3

0,4

0,9

1,3

1,7

2,2

0

2,7

0,5

4,8

10,7

17,1

22,5

30,0

Conclusions
Segons els resultats obtinguts, podem concloure que l’hemòlisi no interfereix en la
mesura de la concentració de massa de paracetamol en el plasma, en el sistema de mesura Cobas® 6000, fins una concentració d’hemoglobina en el plasma inferior a 0,9 g/L.
És important disposar de la mesura dels índexs d’hemòlisi per reconèixer i avaluar en
quines situacions es presenten concentracions d’hemoglobina en el plasma que interfereixen en els procediments de mesura emprats en el laboratori i evitar el biaix en els
resultats.
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Estudi de la intercanviabilitat dels
valors mesurats de la concentració
de transtiretina («prealbúmina»)
en el sèrum entre els sistemes de
mesura BNTM II System i Cobas® c8000
C. González Hernando, C. Ruiz Iruela,
M.J. Castro Castro, F. Morandeira Rego1
Servei de Laboratori Clínic
1
Servei d’Immunologia
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
La transtiretina –també coneguda com prealbúmina– és una proteïna plasmàtica sintetitzada al fetge que transporta tiroxina, triiodotironina i proteïnes fixadores de retinol. A
causa de la seva curta semivida, la mesura de la concentració de massa de prealbúmina
en el plasma és un bon indicador de l’estat nutricional i és útil per conèixer l’efectivitat de
la nutrició parenteral.
Les millores en els mètodes de mesura basats en la turbidimetria com a principi de
mesura i la seva adaptabilitat als analitzadors automatitzats que permeten optimitzar circuits de mostres i escurçar el temps de resposta estan substituint, en alguns casos, als
mètodes basats en la nefelometria.
Objectiu
Avaluar les característiques metrològiques del sistema de mesura Cobas® c8000
(Roche Diagnostics) per a la mesura de les concentracions en el sèrum de prealbúmina
i estudiar la intercanviabilitat dels valors mesurats d’aquesta magnitud entre el sistema
de mesura Cobas® c8000, i el sistema habitualment utilitzat al nostre laboratori, BNTM II
System (Siemens Healthcare Diagnostics).
Material i mètodes
Per a l’estudi de les característiques metrològiques es calcula la imprecisió interdiària
(CV) i el biaix relatiu (dr). Per això es processen, durant 30 dies, els materials de control
de dues concentracions diferents Precicontrol Clin Chem Multi PCC-1 i PCC-2 (referència 5947626). Pel càlcul del dr s’utilitza com a valor convencionalment verdader el valor
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assignat pel fabricant dels materials de control. Els resultats obtinguts es comparen amb
els requisits metrològics establerts al nostre laboratori (CV = 6,7 % i dr = 16,6 %).
Per avaluar la intercanviabilitat dels valors mesurats en el sistema BNTM II System�����
�����������
, basat en la immunonefelometria, i el sistema Cobas® c8000, basat en la immunoturbidimetria, es processen per ambdós analitzadors 136 mostres de sèrum de pacients. Les
dades es comparen amb un estudi de regressió lineal no paramètric de Passing-Bablok.
S’eliminen els valors aberrants mitjançant la prova de Bland-Altman.
L’estudi estadístic es realitza amb el programa Analyse it® (versió 2.22).
Resultats
Els CV obtinguts són: 6,3 % per PCC-1 (mitjana = 177 mg/L) i 5,5 % per PCC-2 (mitjana = 264 mg/L) i els dr són 5,21 % i 2,71 %, respectivament.
Amb els valors mesurats en les mostres processades es calcula l’equació de la recta
y = a + b·x; on y és el valor obtingut amb l’analitzador Cobas® c8000, x l’obtingut amb
l’analitzador BNTM II, 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 %.
y = -9,86 [-12,30; -6,93] + 0,98 [0,96; 1,00]·x
Conclusions
El sistema de mesura avaluat compleix els requisits metrològics establerts al nostre
laboratori.
L’estudi realitzat posa de manifest que els resultats obtinguts per ambdós sistemes no
són intercanviables a causa de l’existència d’un error sistemàtic constant de -9,86 mg/L.
És important destacar que aquest biaix es posa també de manifest en els intervals de
referència proporcionats per ambdós fabricants, fet que dóna consistència als resultats
observats en el nostre estudi.
L’interval de referència proporcionat per Siemens Healthcare Diagnostics és
[210-410] mg/L i el proporcionat per Roche Diagnostics és [200-400] mg/L.
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Valors de referència de les entitats
microscòpiques relacionades amb
el sediment urinari en l’analitzador
sediMAX conTRUST®
C. González Hernando, J.A. Puertas González,
M.J. Castro Castro
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
L’examen microscòpic del sediment urinari és una eina d’ús habitual per al diagnòstic i
seguiment de les infeccions urinàries, les malalties renals, autoimmunitàries i urològiques,
entre d’altres.
Els laboratoris clínics disposen de sistemes de mesura que permeten l’estudi del sediment urinari de manera automatitzada, ràpida i estandarditzada.
L’analitzador sediMAX conTRUST® (A.Menarini Diagnostics) és un sistema de mesura
automatitzat basat en l’anàlisi d’imatges obtingudes per microscòpia de camp clar i de
contrast de fases, que permet l’estudi de les entitats microscòpiques presents en el sediment urinari.
Cada laboratori clínic ha d’establir o adoptar els intervals de referència de les propietats biològiques que mesura. És recomanable produir els valors de referència propis i en
funció de la població a la que dóna servei.
Objectiu
Establir els valors de referència de la concentració de nombre d’eritròcits, leucòcits i
bacteris en mostres d’orina recent utilitzant el sistema de mesura sediMAX conTRUST®.
Material i mètodes
Se selecciona una població de referència mitjançant un qüestionari i s’exclouen els
pacients que presenten algun d’aquests criteris: infecció urinària, embaràs i menstruació.
Se seleccionen 101 mostres d’orina recent, obtingudes en qualsevol moment del dia,
corresponents a 47 homes i 54 dones, amb edats compreses entre els 19 i 67 anys.
Les mostres es recullen en contenidors BD Vacutainer ® (referència 364941) i es traspassen mitjançant un sistema de buit als tubs Vacuette® (referència 455028). Totes les
mostres es processen en l’analitzador sediMAX conTRUST®, abans de 2 hores després
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de la seva obtenció i seguint les indicacions del fabricant. Per verificar el correcte funcionament de l’analitzador es processen diàriament els materials de control corresponents.
Es mesuren, entre d’altres, les magnituds biològiques següents: Uri—Eritròcits; c.nom.,
Uri—Leucòcits; c.nom. i Uri—Bacteris; c.nom.
Es recullen els valors observats, s’exclouen els valors aberrants (valors que superen
les ± 3 desviacions estàndard de la mitjana). Per a la verificació de la gaussianitat de les
dades s’aplica la prova d’Anderson-Darling. S’estima, per cadascuna de les magnituds
descrites, el límit superior de l’interval de referència (percentil 97,5), amb un interval de
confiança del 90 % [IC 90 %].
Resultats
La distribució de freqüències d’Uri—Leucòcits; c.nom. i Uri—Bacteris; c.nom. segueix
una distribució normal per a ambdós sexes. Per contra, la distribució d’Uri—Eritròcits;
c.nom. no és gaussiana un cop fetes les transformacions; per aquest motiu, es realitza
l’estimació no paramètrica del límit superior de referència.
A la següent taula es mostren els valors de referència estimats:
Magnitud biològica
Uri-Eritròcits; c.nom.

Uri-Leucòcits; c.nom.

Uri-Bacteris; c.nom.

Homes

≤ 6 /mL

≤ 7 /mL

≤ 41 /mL

Dones

≤ 5 /mL

≤ 24 /mL

≤ 211 /mL

Conclusions
Per tal d’assegurar la correcta interpretació dels resultats de les propietats biològiques
del sediment urinari és necessari que cada laboratori estableixi els intervals de referència
tenint en compte la població a la que assisteix, les condicions de recollida de la mostra
d’orina i el sistema de mesura emprat.
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Comparació de la utilitat clínica de
dos procediments de mesura per a
l’antigen associat al carcinoma escamós
(Architect® d’Abbott Diagnostics i
Elecsys® de Roche Diagnostics)
J.M. González de Aledo, S. Sandalinas,
M. Parra, J.M. Augé, X. Filella, R. Molina
Servei de Bioquímica i Genètica Molecular
Hospital Clínic
Barcelona

Introducció
La concentració de l’antigen associat al carcinoma escamós (d’ara endavant SCC)
en el plasma és un marcador d’interès en carcinomes escamosos d’origen divers. S’han
identificat 14 subfraccions de l’SCC que poden ser agrupades en dues: SCCA1 (fraccions
neutra) i SCCA2 (fraccions acídica). Tant el procediment d’Abbott Diagnostics com el de
Roche Diagnostics mesuren tota la concentració de l’SCC en el plasma, però, el d’Abbott
Diagnostics ho fa amb un únic anticòs que reconeix diferents epítops de la molècula,
mentre que el de Roche Diagnostics utilitza dos anticossos, un contra la fracció neutra i
l’altre front a la fracció acídica.
Objectiu
L’objectiu de l’estudi és comparar tots dos procediments de mesura de l’SCC.
Material i mètodes
Es van mesurar les concentracions de l’SCC en el plasma pel procediment d’Abbott
Diagnostics (Architect®, basat en la immunoanàlisi quimioluminiscent) i de �����������
Roche Diagnostics (Elecsys®, basat en la immunoanàlisi electroquimioluminiscent) en 532 pacients,
223 amb malaltia no neoplàstica, 257 pacients amb neoplàsia activa i 52 pacients oncològics sense evidència de malaltia residual. Les neoplàsies van ser agrupades segons la
classificació TNM de la Unió Internacional contra el Càncer (UICC, acrònim de l’anglès
International Union Against Cancer). També es va mesurar la concentració de creatinina
en el plasma, segons el mètode de Jaffé.
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Resultats
Les concentracions de l’SCC en el plasma mitjançant tots dos procediments van
ser significativament superiors en els 57 pacients sense neoplàsia amb insuficiència renal (d’ara endavant IR) que en els altres pacients sense neoplàsia (p < 0,05). A la resta
d’avaluacions es va excloure els pacients amb IR. En comparar els resultats de l’SCC en
pacients amb càncer actiu, es va observar una clara relació entre la concentració del
marcador en el plasma i la histologia, sent significativament superior en les neoplàsies
escamoses enfront d’altres tumors epitelials (p < 0,05) i davant de tumors no epitelials
(p < 0,05), amb els dos procediments.
Neoplàsia

n

Abbott

Roche

Escamosa

126

5,6 (0,4-223)

6,4 (0,6-268,5)

Epitelial

101

1,1 (0,2-27,4)

1,5 (0,3-26,8)

No epitelial

18

0,8 (0,2-2)

1,1 (0,3-2,5)

Els carcinomes escamosos de cèrvix uterí van presentar concentracions de l’SCC
superiors als trobats en la resta de neoplàsies escamoses amb tots dos procediments.
En avaluar la capacitat diagnòstica de l’SCC en el diagnòstic de neoplàsia escamosa
activa versus no neoplàsia mitjançant corba de rendiment diagnòstic (ROC) es va obtenir
una àrea sota la corba (AUC) de 0,874 amb el procediment d’Abbott Diagnostics i 0,882
amb el de Roche Diagnostics. A la discriminació histològica (neoplàsia escamosa enfront
de la resta de neoplàsies) es va obtenir una AUC de 0,816 amb el procediment d’Abbott
Diagnostics davant d’un 0,825 amb el de Roche Diagnostics. A la discriminació entre
neoplàsia escamosa de pulmó enfront de la resta de neoplàsies de pulmó, s’obté una
AUC de 0,809 pel procediment d’Abbott Diagnostics i 0,801 pel de Roche Diagnostics.
Conclusions
A la vista dels resultats obtinguts, es pot concloure que els dos procediments presenten similar capacitat diagnòstica.
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Resultats d’una enquesta sobre
la identificació errònia de
pacient a tres hospitals
E. González Lao1, E. Guillén Campuzano1,
L. Juan Pereira2, M. Buxeda Figuerola3,
Á. Salas García4
Catlab-Laboratori d’Urgències
Hospital Universitari Mútua Terrassa
Terrassa
1

Catlab-Laboratori d’Urgències
Fundació Hospital Sant Joan de Déu
Martorell
2

3

4

Catlab-Laboratori d’Urgències
Consorci Sanitari de Terrassa
Terrassa

Fundació pel Control de Qualitat dels Laboratoris Clínics

Introducció
La gestió de la qualitat i la seguretat forma part dels objectius de salut 2016-2020
definits per la Generalitat de Catalunya. Quan es produeix una identificació errònia del
pacient es posa de manifest la necessitat d’analitzar els punts crítics que poden provocar
aquest risc potencial.
Objectius
Estudiar el possible risc potencial percebut pel personal de diferents serveis clínics de
tres hospitals, en referència a la identificació errònia del pacient.
Material i mètodes
Es realitza una enquesta, gestionada a través de formularis de Google, que valora la
cultura en seguretat del pacient en relació al coneixement de possibles riscos potencials
detectats mitjançant l’anàlisi modal de fallades i efectes (AMFE).
L’enquesta consisteix en un qüestionari personal, estratificat i longitudinal que conté
objectius explicatius i descriptius. Està formada per dues parts. La primera descriu aspectes relacionats amb la persona enquestada i la segona, modificada de l’Enquesta de
Consultori Mèdic sobre la Seguretat del Pacient (MOSPS, acrònim de l’anglès Medical
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Office Survey on Patient Safety Culture), conté diferents apartats: aspectes relacionats
amb la seguretat del pacient i la qualitat, intercanvi d’informació amb altres dispositius
assistencials, lloc de treball, comunicació i seguiment, i lideratge.
Està dirigida a metges, infermeres, auxiliars d’infermeria dels serveis hospitalaris de
la Unitat de Cures Intensives-Semicrítics, Pediatria-Nounatologia i Urgències, i personal
dels Laboratoris d’Urgències de l’Hospital Universitari Mútua Terrassa, el Consorci Sanitari de Terrassa i la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.
Resultats
Es van enviar 542 enquestes on es preguntava «Creu que es produeixen errors a la
identificació del pacient a les anàlisis urgents?», i s’han obtingut 239 respostes (44 % de
la participació).
S’exposen els resultats obtinguts sobre la percepció del personal quant a la identificació errònia de pacient als tres hospitals. Les representacions gràfiques estan desglossades per la categoria professional del personal que hi va participar en cada centre.
Figures 1-3. Resposta a la pregunta «Creu que es produeixen errors a
la identificació del pacient a les anàlisis urgents?».

Conclusions
• La percepció del personal enquestat és que es produeix una elevada incidència d’errors
a la identificació del pacient en les anàlisis urgents.
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• S’observen discrepàncies entre el personal del laboratori i el personal d’altres serveis
clínics a l’Hospital Universitari Mútua Terrassa.
• Amb l’objectiu d’intentar disminuir la percepció que hi ha errors d’identificació, s’hauria
de promoure la formació en aspectes relacionats amb la seguretat del pacient.
• Un objectiu essencial per la gestió de la seguretat i la qualitat orientades a l’excel·lència,
és la col·laboració entre els diferents serveis clínics, amb la finalitat de disminuir riscos
potencials, com ara la identificació errònia del pacient.
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Estudi comparatiu de tres sistemes de
mesura comercials dels anticossos IgA
contra la transglutaminasa tissular
R. Güell1, R. Navarro1, B. Allende1,
J. Bas2, F. Morandeira2
1

Laboratori Clínic Territorial Metropolitana Sud - Unitat d’Atenció Primària
2
Servei d’Immunologia
Hospital Universitari de Bellvitge

L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
La malaltia celíaca (d’ara endavant MC) és una malaltia autoimmunitària que afecta individus genèticament predisposats en entrar en contacte amb aliments que contenen gluten. La malaltia es manifesta per una resposta immunològica anormal al gluten que té lloc
al budell prim proximal. La MC és molt prevalent, es pot presentar a qualsevol edat amb
manifestacions clíniques molt variables encara que moltes vegades és asimptomàtica. La
concentració dels anticossos de tipus immunoglobulina A contra la transglutaminasa en
el plasma és el marcador més útil per al diagnòstic de la malaltia i per al seguiment dels
pacients celíacs sota dieta lliure de gluten.
Objectiu
Avaluar tres sistemes de mesura de la concentració arbitrària dels anticossos de tipus
immunoglobulina A contra la transglutaminasa, per tal de seleccionar el més eficaç o
capaç de detectar correctament la presència o absència de malaltia.
Material i mètodes
S’ha realitzat l’estudi comparatiu amb 131 pacients en tres sistemes de mesura comercials diferents. Dos utilitzen procediments basats en l’anàlisi d’immunoadsorció lligada
a enzims (ELISA): AP22 h-tTg IgA (Menarini Diagnostics), amb un valor discriminant de
33 U/mL, i DSX h-tTg IgA (Orgentec), amb un valor discriminant de 10 U/mL. L’altre es
basa en la quimioluminiscència (CLIA): ZENIT ra h-tTg IgA CLIA (Menarini Diagnostics),
amb un valor discriminant > 10 U/mL.
La inexistència d’un patró universal de calibratge per a la mesura de la concentració
dels anticossos, fa que cada fabricant estableixi els seus valors de referència i les seves
unitats arbitràries.
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S’ha considerat un resultat com a fals positiu quan la biòpsia duodenal del pacient
és negativa i també quan dos dels tres mesuraments són negatius, si no consta biòpsia.
Resultats
ELISA (Menarini Diagnostics) i CLIA (Menarini Diagnostics):
Regressió Passing-Bablok:
•
•
•
•
•

ZENIT = -5,991 + 0,574 X AP22
Pendent = 0,574(0,536, 0,563)
Ordenada en l’origen: -5,991(-7,865, -4,517)
r = 0,983
Índex kappa: 0,54 [0,38; 0,69]

ELISA (Orgentec) i ELISA (Menarini Diagnostics):
Regressió Passing-Bablok:
•
•
•
•
•

ZENIT = -1,666 + 0,270 X AP22
Pendent = 0,270(0,243, 0,305)
Ordenada en l’origen: -1,666(-2,808, -0,862)
r = 0,785
Índex kappa: 0,44 [0,30; 0,58]

ELISA (Orgentec) i CLIA (Menarini Diagnostics):
Regressió Passing-Bablok:
•
•
•
•
•

HUB = -1,614 + 2,116 X ZENIT RA
Pendent = 2,116 (1,998, 2,246)
Ordenada en l’origen: -1,614(-2,119, -1,107)
r = 0,811
Índex kappa: 0,68 [0,52; 0,80]

S’observen diferències constants i proporcionals en tots els casos.
Del total de mostres analitzades (131), es detecten 90 amb concordança de resultats
en els 3 procediments (65,2 %). En la resta s’han trobat les següents situacions: 25 valors
falsos positius per ELISA (Menarini Diagnostics), 1 fals positiu per CLIA (��������������
Menarini������
�����
Diagnostics), 2 falsos negatius per CLIA (Menarini Diagnostics), 9 falsos negatius per ELISA
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(Orgentec), 2 falsos negatius per ELISA (Menarini Diagnostics) i ELISA (Orgentec), 1 fals
positiu per AP22 i ELISA (Orgentec), 1 fals negatiu per ELISA (Orgentec) i CLIA (Menarini
Diagnostics).
Conclusions
L’elevada quantitat de resultats falsos positius posa de manifest una àmplia zona grisa
amb el procediment basat en ELISA de Menarini Diagnostics, h-tTg IgA.
De l’anàlisi de l’índex kappa es dedueix que globalment, les concordances no són les
desitjables. Tanmateix, el millor índex kappa es troba entre els procediments basats en
ELISA (Orgentec) i CLIA (Menarini Diagnostics).
La inexistència d’intercanviabilitat entre els procediments fa necessari adequar els valors de referència.
A causa dels resultats negatius de la zona grisa dubtosa (border-line en anglès) en
malalts diagnosticats de celiaquia, és convenient modificar els valors discriminants dels
procediments basats en ELISA (Orgentec), per tal d’augmentar la sensibilitat.
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Avaluació de la utilitat de la mesura
de la fracció de plaquetes immadures
en la detecció precoç de la síndrome
de resposta inflamatòria sistèmica
en pacients sotmesos a cirurgia
cardíaca: estudi preliminar
C. Imperiali1, I. Cachón Suárez1, J.C. López Delgado2,
M. Dastis Arias1, L. Sánchez Navarro1
1

Laboratori Clínic

2
Medicina Intensiva
Hospital Universitari de Bellvitge

L’Hospitalet del Llobregat

Introducció
L’analitzador hematològic Sysmex XN (Roche Diagnostics) incorpora la mesura de la
fracció de nombre de plaquetes immadures (d’ara endavant FPI) basada en la citometria
de flux.
Els estudis recents que avaluen la utilitat de la mesura de FPI en el camp de les malalties inflamatòries, indiquen que aquesta magnitud biològica pot proporcionar informació
relativa a la reacció medul·lar que té lloc en un procés inflamatori. La detecció precoç de
la síndrome de resposta inflamatòria sistèmica (SIRS), en pacients sotmesos a cirurgia
cardíaca, és essencial per evitar les complicacions associades, i millorar el tractament i
el pronòstic d’aquests malalts.
Objectius
Avaluar la utilitat de la mesura de Plt(San)−Plaquetes immadures; fr.nom. per la detecció precoç de la SIRS, en pacients sotmesos a cirurgia cardíaca i hospitalitzats al Servei
de Medicina Intensiva (MIV).
Material i mètodes
L’estudi es realitza amb 37 pacients (23 homes i 14 dones) ingressats a MIV durant el
postoperatori de cirurgia cardíaca.
De cada individu s’obtenen 2 tubs de sang amb EDTA-K3 (Vacuette, referència 454287),
a l’ingrés a MIV postcirurgia i a les 24 hores. La mesura de FPI es realitza a l’analitzador
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Sysmex XN. Amb els resultats obtinguts es calculen les diferències entre ambdues mesures i es defineix ∆FPI.
Addicionalment, es registra l’aparició de SIRS durant el postoperatori. S’estableix com
a criteri diagnòstic de SIRS la necessitat de tractament amb fàrmacs vasoactius durant
més de 24 hores per mantenir una tensió arterial que garanteixi una correcta perfusió
sanguínia.
Per avaluar la relació entre ∆FPI i SIRS, s’aplica un model de regressió logística univariant. La mesura de l’associació es quantifica mitjançant l’índex d’oportunitat relativa (odds
ratio en anglès). Tanmateix, es comparen les mitjanes de ∆FPI entre el grup de pacients
amb i sense SIRS mitjançant la prova de t-Student-Fisher. Es considera estadísticament
significativa una p < 0,05. El programa estadístic utilitzat és STATA.
Resultats
L’edat mitjana dels pacients va ser de 68,6 anys i l’estada mitjana a MIV va ser de
3 dies. Durant aquest període, 12 (32,4 %) pacients van presentar SIRS.
El resultat del model logístic univariant indica que existeix una relació estadísticament
significativa entre ∆FPI i la presència de SIRS (p = 0,010), amb un índex odds ratio estimat
de 3,10 [IC 95 %: 1,30-7,39].
Les mitjanes de ∆FPI al grup de pacients amb SIRS i sense SIRS són 1,8 % i -0,3 %,
respectivament. La diferència entre les mitjanes obtingudes d’ambdós grups és estadísticament significativa (p = 0,0005).
Conclusions
Els resultats indiquen que el risc d’aparició de SIRS s’incrementa en 3,1 per cada 1 %
d’augment de ∆FPI.
Les diferències observades entre les mitjanes de ∆FPI d’ambdós grups indiquen que,
els pacients que desenvolupen SIRS presenten un increment del valor de FPI a les 24 hores respecte al valor obtingut a l’ingrés a MIV; en canvi, el valor de FPI disminueix a les
24 hores en el grup de pacients que no presenten SIRS.
Identificar precoçment els pacients amb major risc de presentar complicacions postcirurgia, com ara la SIRS, permet instaurar ràpidament un tractament adequat, disminuint-ne la morbi-mortalitat.
Aquests resultats preliminars formen part d’un estudi en el que s’inclourà un nombre
major de pacients i s’avaluaran altres variables relacionades.
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Anticossos IgA contra
la transglutaminasa:
estudi pel canvi de mètode de mesura
(ELISA-AP22® a CLIA-ZENIT ra® )
M.G. Jiménez Serra, D. San Martín Martínez,
R. Güell Miró, R. Navarro Badal
Laboratori Clínic Territorial Metropolitana Sud - Unitat d’Atenció Primària
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
La malaltia celíaca (d’ara endavant MC) és una enteropatia de base autoimmune que
es presenta en persones genèticament susceptibles i que es desencadena per la ingesta
de cereals que contenen gluten. La prevalença en els països occidentals s’ha estimat
entre el 0,2 i el 0,5 % de la població. Cursa amb atròfia severa de l’intestí prim. L’examen
histològic de la biòpsia de l’intestí prim és el mètode de referència per al diagnòstic però,
en tractar-se d’un procediment invasiu, se cerquen procediments d’anàlisi de la sang
d’ajuda diagnòstica, de sensibilitat i especificitat convenients. La concentració d’anticossos contra la transglutaminasa tissular en el plasma de tipus immunoglobulina A és el
marcador serològic més útil en el diagnòstic de la malaltia.
Objectiu
Realitzar un estudi comparatiu de la mesura de la concentració d’anticossos contra la
transglutaminasa tissular en el plasma de tipus immunoglobulina A amb un procediment
basat en la immunoadsorció lligada a enzims (ELISA) i un altre basat en la immunoanàlisi
quimioluminiscent (CLIA), valorant la precisió, exactitud, intercanviabilitat i facilitat d’ús per
tal d’avaluar la conveniència del canvi al procediment basat en el CLIA.
Material i mètodes
Pel procediment basat en l’ELISA s’utilitza l’AP22 Speedy IF (Menarini Diagnostics) i
pel basat en el CLIA el ZENIT ra (����������������������������������������������������������
Menarini��������������������������������������������������
Diagnostics��������������������������������������
�������������������������������������������������
). S’utilitza el material control proporcionat per la casa comercial (Control Nivell 1 i Nivell 2). Per a l’estudi d’intercanviabilitat
s’han analitzat 138 mostres de pacients procedents d’atenció primària.
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Resultats
Imprecisió
ELISA
Nivell 1
Nivell 2

CLIA

Intraserial

CV 7,99 %

Intraserial

CV 15,00 %

Intraserial

CV 4,65 %

Intraserial

CV 5,02 %

Nivell 1
Nivell 2

Intraserial

CV 1,96 %

Intraserial

CV 7,52 %

Intraserial

CV 3,22 %

Intraserial

CV 5,56 %

Error Sistemàtic
ELISA

CLIA
Nivell 1

Nivell 2

Intraserial

-5,94 %

Intraserial

-4,38 %

Nivell 2

Intraserial

-2,70 %

Intraserial

-11,11 %

Intraserial

4,81 %

Intraserial

-0,33 %

Intercanviabilitat
Regressió de Passing-Bablok: CLIA = -5,991 + 0,574 ELISA. Pendent: 0,574 [0,536;
0,663] Ordenada en l’origen: -5,991 [-7,865; -4,517]. El coeficient de correlació és 0,983.
Facilitat
Una vegada avaluats el temps d’anàlisi de la sèrie diària, la integració en la sistemàtica de treball, la conveniència de l’accés directe (aleatori) a les mostres, la usabilitat del
programari, la connexió al sistema d’informació del laboratori (SIL), la simplicitat de la
preparació dels reactius i el temps i la complexitat dels manteniments necessaris de
l’analitzador, s’observa una millora notable respecte al procediment actual.
Conclusions
La incorporació del procediment basat en CLIA és aconsellable, ja que es millora la
imprecisió i l’exactitud dels resultats. Es troba una correcta correlació i un avantatge considerable per la facilitat del procediment, obtenint un major rendiment. Atès que no hi ha
intercanviabilitat entre els procediments, és necessari adequar els valors de referència.
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Comparació de la mesura de fibrinogen en
el plasma derivat del temps de protrobina
amb l’obtinguda pel mètode de Von Clauss
C. Juan Lizana, V. Barragán López,
N. López Galindo, Y. Díaz Martínez, M. Espinosa Nieto,
V. Terrones Gironés, E. Orna Montero
Laboratori d’Hematologia
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
El fibrinogen és una glucoproteïna sintetitzada pel fetge que participa en l’hemostàsia,
estabilitzant l‘agregació de les plaquetes activades, i com a precursor del coàgul de fibrina. El mesurament de la seva concentració permet la detecció i monitoratge d’afeccions
que poden comprometre la vida del pacient. És important utilitzar mètodes que siguin
exactes i reproduïbles. Ja que no afegeix un cost, és àmpliament utilitzat el valor de la
concentració de fibrinogen generat durant el mesurament del temps de coagulació induïda per factor tissular en el plasma, «temps de protrombina», (d’ara endavant fibrinogen
dTP). No es mesura de forma directa la concentració de fibrinogen, sinó que es determina
indirectament mitjançant la cinètica de coagulació del temps de protrombina. Diversos
estudis han demostrat variacions entre analitzadors i reactius en els resultats d’aquest
mètode.
Objectius
Comparar els valors de la concentració de massa de fibrinogen en el plasma obtinguts
pel mètode derivat del temps de protrombina amb els valors del fibrinogen obtingut pel
mètode de Von Clauss.
Material i mètode
Es va utilitzar plasma obtingut a partir de sang venosa anticoagulada amb citrat trisòdic en proporció 1:9, centrifugada durant 8 minuts a 3 500 revolucions. Es van seleccionar
90 mostres que es van dividir en 3 poblacions: 30 mostres amb valors dintre de l’interval
de referència pel temps de protrombina (TP) i de temps de coagulació induïda per una
superfície en el plasma, «temps de tromboplastina parcial activada» (TTPa), 30 amb el
TP fora de l’interval de referència i TTPa dintre de l’interval de referència, i 30 amb el TP
dintre de l’interval de referència i TTPa fora de l’interval de referència. Les mostres es van
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processar per un coagulòmetre automatitzat ACL TOP 700. En totes es va mesurar el
dTP (reactiu RecombiplasTin 2G®, Instrumentation Laboratory) i el fibrinogen mitjançant
el mètode de Von Clauss (reactiu Fibrinógeno-C®, Instrumentation Laboratory). Es van
comparar els resultats obtinguts per cada mètode mitjançant la prova no paramètrica per
a dades aparellades de Wilcoxon.
Resultats
Es van trobar diferències estadísticament significatives entre els valors de la concentració de fibrinogen obtinguts pels dos mètodes. Els valors de fibrinogen derivat van ser
superiors als del fibrinogen obtingut pel mètode de Von Clauss (taula 1). Es mantenen les
diferències quan s’estudia cadascuna de les poblacions per separat (taula 2).
Taula 1. Valors de fibrinogen a la població total estudiada.

Mitjana (s)

Fibrinogen derivat
(g/L) (n = 90)

Fibrinogen V. Clauss
(g/L) (n = 90)

P

4,4154 (1,4946)

3,7017 (1,2717)

< 0,001

Taula 2. Valors de fibrinogen a les tres poblacions.

Fibrinogen derivat Fibrinogen V. Clauss
(g/L) (n = 90)
(g/L) (n = 90)
TP «alterat»
(n = 30)
TP i TTPA
«normal»
(n = 30)
TTPA «alterat»
(n = 30)

P

Mitjana (s)

5,2273 (1,9149)

4,3603 (1,5705)

< 0,001

Mitjana (s)

3,6738 (0,5737)

3,0156 (0,5876)

< 0,001

Mitjana (s)

4,3947 (1,3046)

3,7750 (1,1249)

< 0,001

Conclusions
En el nostre estudi els valors de fibrinogen obtinguts pel mètode derivat són més alts
que els obtinguts pel mètode de Von Clauss. La diferència entre tots dos mètodes és
estadísticament significativa i independent de la resta de magnituds de l’estudi de la coagulació. Aquesta troballa coincideix amb els resultats d’altres estudis previs.
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Comparació de la determinació
del perfil tiroïdal per
dos immunoassaigs automatitzats
A. Leis Sestayo, I. Rosas Allende,
M. Carbonell Prat, E. Ramos Félez,
J. Cardona Farriol, M.C. Pastor Ferrer,
M.L. Granada Ybern
Servei de Bioquímica Clínica
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
Les malalties tiroïdals són un problema important de la salut que afecta una gran part
de la població. El mesurament de la concentració de les hormones tiroïdals en el plasma
(tirotropina, tiroxina i triiodotironina) és fonamental per al seu diagnòstic i seguiment.
Objectiu
Avaluar la transferibilitat i la concordança dels valors de la concentració tirotropina (d’ara endavant TSH), tiroxina no unida a proteïna (T4L) i triiodotironina (T3T) en el
plasma obtinguts mitjançant l’analitzador Modular Analytics E170 (Roche Diagnostics)
i l’Architect i4000 (Abbott Diagnostics) i determinar si els resultats són intercanviables.
Material i mètodes
Es va mesurar de manera simultània pels dos analitzadors en 70 mostres la concentració de substància arbitrària de TSH, en 56 la concentració de massa de T4L i en 27 la concentració de massa de T3T. El Modular Analytics E170 mesura la concentració de TSH
mitjançant un procediment basat en la immunoanàlisi electroquimioluminiscent i la de T4L
i la de T3T electroquimioluminiscent competitiu. L’Architect i4000 efectua els tres mesuraments basant-se amb la immunoanàlisi quimioluminiscent de micropartícules (CMIA).
En l’anàlisi estadística es van comparar les mitjanes (P25-P75) mitjançant la prova
de Wilcoxon per a dades aparellades, es va estudiar l’associació entre magnituds amb
la regressió de Passing-Bablok i la prova de correlació de Spearman per a dades no
paramètriques.
Per cada procediment es van classificar els valors dintre o fora de l’interval de referència en funció dels seus propis valors de referència i es va estudiar la concordança entre
els procediments mitjançant l’índex kappa.
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Per l’anàlisi de les dades es van utilitzar els programes estadístics SPSS 12.0 i
MedCalc®.
Resultats
Les
mitjanes
dels
valors
de
la
concentració
de
TSH
[6,78 (1,16-6,03 mUI/mL) versus 8,50 (1,43-7,50 mUI/mL), p < 0,001], els de
T4L [1,15 (0,89-1,10 ng/dL) versus 1,48 (1,08-1,35 ng/dL), p < 0,001] i els de
T3T [1,18 (0,87-1,37 ng/mL) versus 1,26 (1,00-1,50 ng/mL), p = 0,014] obtinguts mitjançant
l’Architect i4000 van ser significativament inferiors als del Modular Analytics E170, respectivament.
La correlació entre ambdós procediments va ser molt significativa (p < 0,001) per a
les 3 hormones, amb un coeficient de Spearman per la TSH de r = 0,996, per la T4L de
r = 0,942 i per la T3T de r = 0,916.
En l’anàlisi de regressió mitjançant la prova de Passing-Bablok es van observar diferències proporcionals en la TSH (y = 0,001 + 0,802x; IC 95 % intersecció: -0,003 a
0,046; IC 95 % pendent: 0,785-0,825), diferències sistemàtiques i proporcionals en la
T4L (y = 0,236 + 0,615x; IC 95 % intersecció: 0,162-0,299; IC 95 % pendent: 0,564 a
0,677) i diferències només proporcionals en la T3T (y = 0,133 + 0,833x; IC 95 % intersecció: 0,024-0,284; IC 95 % pendent: 0,720-0,930).
En avaluar la concordança entre els valors dintre i fora de l’interval de referència obtinguts mitjançant els dos analitzadors, es va observar una concordança bona per a la TSH i
la T4L i molt bona per a la T3T [índex kappa: 0,662 (IC 95 %: 0,499-0,825); 0,702 (IC 95 %:
0,445-0,958) i 0,834 (IC 95 %: 0,526-1,000), respectivament].
Conclusió
Els valors de la concentració obtinguts mitjançant l’Architect i4000 van ser més baixos
en un 19,8 % per la TSH, un 38 % per la T4L i un 16,7 % per la T3T respecte als del Modu�����
lar Analytics E170. Tanmateix, però, quan s’utilitzen els valors de referència específics per
a cada procediment, la interpretació clínica dels resultats no varia, sent la correlació bona
per la TSH i la T4L i molt bona per la T3T.
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Pacient amb intolerància a
l’exercici. La prova d’isquèmia com
a eina diagnòstica per discriminar
entre miopaties metabòliques
A. Leis Sestayo, M.L. Aldea Carilla,
M. López Molina, M.C. García Serrano,
J. Barallat Martínez De Osaba, M.C. Pastor Ferrer
Servei de Bioquímica Clínica
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
La intolerància a l’exercici constitueix una causa freqüent de consulta mèdica, però
sovint resulta difícil arribar a un diagnòstic etiològic. Les principals miopaties metabòliques causades per una disfunció enzimàtica són les glucogenosis musculars, l’alteració
del transport mitocondrial dels àcids grassos de cadena llarga, l’alteració del cicle dels
nucleòtids de purina i els trastorns en els complexos enzimàtics de la cadena respiratòria
mitocondrial.
El dèficit de mioadenilat desaminasa (d’ara endavant MAD) s’inclou dins de les alteracions del cicle dels nucleòtids. S’hereta de forma autosòmica recessiva. El gen responsable és l’AMPD que es localitza en el braç curt del cromosoma 1. La mutació més
freqüent és la mutació sense sentit Q12X, i l’estat homozigot presenta una prevalença del
2 % en la població, tot i que la seva penetrància és variable i molts pacients no presenten
símptomes.
Exposició del cas
Es tracta d’un home de 32 anys, fumador de 3-4 cigarretes al dia, amb antecedents
de trastorn d’ansietat i hiperactivitat. Consulta per dolor a punta de dit cervical, en extremitats superiors i inferiors que s’exacerba amb l’exercici de 3 anys d’evolució. També
explica dificultat per realitzar activitats de manipulació amb les mans. En l’exploració
física neurològica destaca un balanç dels bíceps braquial 4+//4+, rotació externa del braç
4-//4, i la resta és anodina. Presenta els valors de les magnituds relacionades amb l’hemograma dintre dels intervals de referència, la concentració de substància de l’ió potassi
en el plasma de 5,3 mmol/L (interval de referència: 3,5-5,1 mmol/L), la concentració de
bilirubina en el plasma d’1,39 mg/dL (interval de referència: 0,19-1,00 mg/dL), i la resta
dels valors de les magnituds bioquímiques dintre dels intervals de referència respectius.
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La separació electroforètica de les proteïnes del plasma, proteïnograma, i la concentració de substància de tirotropina (TSH) en el plasma estan també dintre dels intervals de
referència. La concentració arbitrària d’anticossos contra el nucli cel·lular (ANA) i contra
els antígens del citoplasma dels neutròfils (ANCA) per sota de l’interval de referència. A
l’estudi dels errors congènits del metabolisme, presenta una concentració de substància
de lactat en el plasma d’1,10 mmol/L (interval de referència: 0,40-2 mmol/L), i de piruvat
de 13,97 μmol/L (interval de referència: 40-100 mmol/L) i un índex lactat/piruvat de 78,74
(interval de referència: 7-24). L’estudi de carnitines és normal.
L’estudi genètic descarta distròfia miotònica i la biòpsia muscular objectiva mínims
canvis inespecífics. La ressonància magnètica nuclear medul·lar no presenta alteracions.
L’electromiograma mostra un patró d’esforç miopàtic més intens a la musculatura proximal d’extremitats superiors i a la musculatura facial, sense polineuropatia.
Davant la sospita de miopatia metabòlica se sol·licita una prova d’isquèmia, la qual es
considera normal quan les concentracions de substància de lactat i d'amoni en el plasma
augmenten entre 4-6 i 5-10 vegades respectivament, respecte del valor basal en els primers 5 minuts. Els resultats van ser els següents:
Basal

1 min

3 min

5 min

10 min

Lactat (mmol/L)

1,1

6

6,2

6

4,1

Amoni (μmol/L)

19,6

27,2

28,5

29,8

31,8

Es repeteix la prova d’esforç confirmant la corba d’amoni disminuïda, orientant a una
alteració en la via de l’AMP desaminasa. Es realitza una nova biòpsia muscular on s’observa l’absència de l’activitat de la MAD. Se sol·licita estudi del gen AMPD1(1p13-p21) per
confirmar el diagnòstic.
Discussió
La MAD és el principal enzim implicat en la producció d’amoni en el múscul esquelètic.
El seu dèficit produeix una corba plana d’amoni en la prova d’isquèmia acompanyada
d’un augment de la concentració de lactat. En el nostre cas, la prova d’esforç va orientar
el dèficit de MAD.
Per tant, davant d’un quadre de miopatia s’ha de tenir en compte una possible causa
d’origen metabòlic, sent la prova d’isquèmia de gran utilitat i de baix cost econòmic.
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Estudi de comparació del mètode
per determinar els índexs en el sèrum amb
el reactiu LIH i quantificació de l’hemòlisi
en el sistema de mesura AU 5800
(Beckman Coulter)
M. López, I. Rosas, M.A. Martín, C. López, A. Santos,
S. Malumbres, M. Doladé, M.C. Pastor
Servei de Bioquímica Clínica
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
L’hemòlisi produeix un augment en el sèrum de la concentració de massa de l’hemoglobina (d’ara endavant Hb) i altres components intracel·lulars, afectant els resultats dels
mesuraments. Així mateix, l’augment de la concentració dels lípids i de bilirubina en el
sèrum pot afectar els resultats.
El mesurament dels índexs sèrics (LIH) es realitza qualitativament en l’analitzador
AU 5800 (Beckman Coulter). Quantificar aquests índexs seria útil a l’hora de validar els
resultats.
Objectius
Comparar els resultats obtinguts dels LIH a l’analitzador AU 5800 amb sèrum fisiològic
0,9 % i amb el reactiu LIH de Beckman Coulter.
Elaborar una corba de calibratge que relacioni la concentració de massa d’Hb amb
l’absorbància mesurada per l’analitzador i que permeti quantificar l’índex d’hemòlisi.
Establir un nou interval d’índex d’hemòlisi amb concentracions baixes d’Hb per detectar la interferència en la mesura de la concentració catalítica de L-lactat-deshidrogenasa
(LDH).
Material i mètodes
Es van processar 99 mostres de sèrum. L’estudi de comparació dels LIH es va realitzar
amb sèrum fisiològic i amb el reactiu LIH, registrant les absorbàncies obtingudes.
La corba de calibratge es va elaborar a partir d’una mostra hemolitzada (2 cicles de
congelació de 30 minuts a -70 ºC) en la que es va mesurar la concentració de massa
d’Hb amb l’analitzador DXH800 (������������������������������������������������������
Beckman Coulter���������������������������������������
). A continuació es van realitzar dilucions seriades amb una barreja de sèrums sense hemòlisi, obtenint concentracions de
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massa d’Hb de 750, 550, 250, 125, 62,5 i 31,5 mg/dL. Les absorbàncies es van mesurar
per duplicat.
Per a la comparació dels reactius, es va dur a terme una anàlisi de regressió amb la
prova de Passing-Bablok en què la variable independent van ser els resultats amb el
reactiu LIH i la variable dependent els resultats amb el sèrum fisiològic. Les diferències
observades es van avaluar amb la prova de Wilcoxon en el programa MedCalc® 15.
Resultats
Els resultats obtinguts en l’anàlisi de regressió (Taula 1) mostren una bona correlació
per l’índex d’hemòlisi i d’icterícia però no pel de lipèmia.
Taula 1. Comparació dels reactius.

Índex
Hemòlisi
Icterícia
Lipèmia

Ordenada en l’origen

Pendent m

RSD

-0,0068
IC 95 %: -0,0087 a -0,0059
0,0004
IC 95 %: -0,0006 a 0,0018
-0,0010
IC 95 %: -0,00170 a -0,0004

1,0319
IC 95 %: 1,0134 a 1,0604
1,0484
IC 95 %: 1,0189 a 1,0749
0,5938
IC 95 %: 0,3913 a 0,7941

0,0193
IC 95 %: -0,0379 a 0,0379
0,0072
IC 95 %: -0,0142 a 0,0142
0,0048
IC 95 %: -0,0094 a 0,0094

La corba de calibratge que relaciona l’absorbància amb la concentració de massa
d’Hb és: Y = 283,29X-3,59. R2 = 0,9995, (Y = concentració d’Hb; X = absorbància) a
partir de la qual s’estableix una nova estratificació de l’índex d’hemòlisi que inclou un nou
interval a concentracions baixes d’Hb, entre 20-49 mg/dL, per detectar la interferència en
el mesurament de la concentració catalítica d’LDH.
Conclusions
Els mesuraments dels índexs d’hemòlisi i d’icterícia amb sèrum fisiològic i amb el
reactiu LIH no mostren diferències significatives, en canvi si que se n’observen en l’índex
de lipèmia.
Els mesuraments dels d’índexs d’hemòlisi i d’icterícia es podria realitzar tant amb sèrum fisiològic com amb el reactiu LIH. Recomanem la utilització del segon, ja que fa més
pràctic el procés.
L’establiment d’un nou valor discriminant en l’índex d’hemòlisi entre 20-49 mg/dL d’Hb
permet detectar la interferència clínicament significativa en el mesurament de la concentració catalítica d’LDH.
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Es pot millorar l’avaluació
dels líquids biològics per
part dels laboratoris clínics?
Resultats d’una enquesta realitzada
a 32 laboratoris clínics de Catalunya
M. López Molina1, M. Carbonell Prat1,
C. Morales-Indiano1, 2, A. Martínez IribarreN2,
E. Iglesias Álvarez2, S. Torres Romero1,
X. Nieto Moragas1, M.A. Llopis Díaz2
Servei de Bioquímica Clínica
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona
1

2

Laboratori Clínic Barcelonès Nord i Vallès Oriental (ICS-Metropolitana Nord)

Introducció
Als laboratoris clínics dels hospitals de Catalunya arriben diàriament un gran nombre
de líquids biològics (d’ara endavant LB), sobretot serosos (LS). El seu correcte processament i interpretació són molt importants per ajudar als clínics en l’orientació diagnòstica
inicial.
Objectius
Conèixer com es duu a terme el processament, validació i interpretació dels LB, especialment els LS (pleural, peritoneal i pericàrdic) als laboratoris dels principals hospitals
de Catalunya i, d’altra banda, conèixer l’opinió dels clínics sobre la manera com se n’informen els resultats.
Materials i mètodes
Es va contactar amb 38 laboratoris de Catalunya, dels quals 32 (84 %) van respondre
una enquesta telefònica. Aquesta constava d’11 preguntes referents als LB, realitzades al
facultatiu del laboratori implicat en la seva anàlisi. També es va fer una enquesta (6 preguntes) a 14 clínics de diferents especialitats de 6 hospitals de Barcelona.
Resultats
Tots els laboratoris enquestats analitzen LS (pleurals, peritoneals) i líquids articulars.
El 96 % analitza líquids cefaloraquidis i el 62 % pericàrdics, processant-se la majoria
dels LB al laboratori d’urgències. Respecte al processament, en el 59 % dels casos
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ho fa el personal tècnic, en un 19 % el facultatiu i en la resta intervenen els dos, sent el
facultatiu qui realitza les tasques de supervisió i mesurament de la fracció de nombre de
les cèl·lules (diferenciació cel·lular) majoritàriament. En el 43 % dels casos la validació és
exclusivament facultativa, un 6,3 % és tècnica i el 50 % restant correspon a una doble
validació, primerament tècnica amb una revisió posterior pel facultatiu. El mesurament
de la concentració de nombre de leucòcits es realitza en analitzadors en el 62,5 % dels
casos, però d’aquests, el 65 % processen els líquids cefaloraquidis en càmera. La resta
(37,5 %) processen tots els líquids en càmera. La majoria realitza la diferenciació cel·lular
únicament entre cèl·lules mononuclears i polimorfonuclears, mitjançant una citocentrifugació i extensió més la tinció de May-Grünwald Giemsa (59,3 %).
Només 4 laboratoris realitzen comentaris interpretatius. El 75 % dels laboratoris coneixen els criteris de Light per a la classificació inicial dels LS, encara que un 92 % no
els informa i destaca que el 84 % dels enquestats consideren que si s’haurien d’informar.
El 88 % dels facultatius creu que el laboratori hauria de tenir un paper més actiu en la
interpretació dels resultats (informant els criteris de Light, afegint mesuraments d’altres
magnituds, realitzant la diferenciació cel·lular completa, descrivint les cèl·lules atípiques,
etc.). Referent als clínics, tots consideren important la classificació inicial entre exsudat
i transsudat dels LS. El 90 % coneix els criteris de Light i els fa servir de forma habitual.
Tots creuen que s’hauria de millorar l’avaluació que el laboratori fa dels LS, amb propostes com l’establiment de valors de referència, el càlcul dels criteris de Light, la informació
d’altres criteris que ajudin a diferenciar el tipus de vessament en aquells casos dubtosos,
o una major comunicació entre serveis, entre altres.
Conclusions
La majoria de laboratoris creuen que s’hauria de millorar la manera com s’analitzen
els LB, en especial els LS, encara que són conscients que no ho fan. Consideren que
aquesta activitat podria afavorir l’orientació inicial dels vessaments, ajudant al clínic a
establir l’etiologia i aplicar un tractament adequat. Els clínics valorarien positivament una
implicació més activa dels laboratoris en la interpretació dels LS.
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Estudi d’algunes característiques
metrològiques del sistema Modular
Analytics E170 en la mesura de
la concentració de cortisol i
estradiol-17b en el sèrum
S. Maestre Mier, K. Egea Martínez,
S. Moreno Pérez, R. Rigo Bonnin, M.J. Castro Castro,
B. Candás Estébanez, A. Padró Miquel
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
Quan el laboratori clínic incorpora un canvi en un procediment de mesura, s’han de
verificar les característiques metrològiques que declara el fabricant i s’ha de comprovar
que s’ajusten als requisits que el laboratori té establerts.
Segons la Guia per a la verificació dels sistemes de mesura de magnituds biològiques
per a l’acreditació segons la norma ISO 15189 de l’Associació Catalana de Ciències de
Laboratori Clínic (ACCLC), les característiques metrològiques mínimes a verificar són la
imprecisió i l’error sistemàtic. Tot i això, pot ser d’interès estudiar altres característiques
metrològiques, com el límit de quantificació, ja sigui motivat per una diferència notable entre els dos procediments de mesura que es comparen, o bé si el límit inferior de l’interval
de mesura es troba en una zona semiològicament determinant.
Objectius
Estudiar el límit de quantificació, la imprecisió i l’error sistemàtic dels procediments
de mesura Pla—Cortisol; c.subst. i Pla—Estradiol-17β; c.subst. en el sistema de mesura
Modular Analytics E170 (Roche Diagnostics).
Material i mètodes
Per a l’estudi de la imprecisió es processa durant 30 dies una barreja de sèrums de
concentració fisiològica conjuntament amb el control Immunoassay Plus Control Trilevel
(lot número 40291, de BioRad) a dues concentracions diferents. S’estima el biaix en relació amb la mitjana de tots els laboratoris participants. Es compara amb els requisits
màxims tolerables establerts al nostre laboratori.
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Per a la verificació del límit de quantificació (LQ) a un 30 % d’imprecisió, es prepara
una barreja de sèrums amb una concentració propera al límit declarat pel fabricant i es
processa pel sistema de mesura durant 25 dies per obtenir-ne la desviació típica (SQ).
L’LQ s’ha calculat mitjançant la fórmula: LQ = (100·SQ)/30.
Resultats
Els valors d’imprecisió interdiària, biaix relatiu i límit de quantificació es mostren a la
taula 1. El sistema de mesura avaluat presenta imprecisions i biaixos relatius inferiors al
requisit màxim tolerable que tenim establert al nostre laboratori per a ambdues magnituds. Quant als límits de quantificació, s’han verificat correctament els que ha declarat el
fabricant.
Taula 1. Característiques metrològiques verificades del sistema de mesura Modular Analytics E170
en la mesura de la concentració de substància de cortisol i estradiol-17β en el sèrum.

Barreja
de sèrums

Immunoassay Plus
Control 1
X inter

Magnitud

X inter

CV

(valor
teòric)

Pla—Cortisol;

357,6

c.subst.

nmol/L

Pla—Estradiol-17β;

178,8

c.subst.

pmol/L

Immunoassay Plus
Control 2

CV

δ

(màx t.)

(màx t.)

2,4 (10) %

-1,0 (12) %

74,3
2,6 %

(75,1)

δ

LQ 30 %

(màx t.)

(LQ teòric)

(407)

2,7 (10) %

-0,9 (12) %

1,4

nmol/L

392,1
(430)

teòric)

CV
(màx t.)

450,4

nmol/L
13,3 %

X inter
(valor

756,3
7,0 (13) %

-8,8 (18) %

pmol/L

(818)
pmol/L

(3)
nmol/L
77,5

4,8 (13) %

-7,5 (18) %

(91,8)
pmol/L

X inter: mitjana interserial; CV: coeficient de variació; màx t: requisit màxim tolerable al nostre laboratori;
δ: biaix relatiu i LQ: límit de quantificació.

Conclusions
S’han verificat correctament les característiques metrològiques del sistema de mesura
Modular Analytics E170 en la mesura de la concentració de cortisol i estradiol-17β en el
sèrum. Cal destacar, però, que el límit de quantificació per a la mesura de la concentració
d’estradiol és inapropiat per a fer el seguiment de pacients amb càncer de mama que
reben tractament amb inhibidors de l’aromatasa.
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Verificació del sistema de mesura
Modular E (Roche Diagnostics) per
al mesurament de la concentració de
fol·litropina, lutropina, estradiol-17b,
testosterona i prolactina en el sèrum
S. Maestre Mier, K. Egea Martínez,
S. Moreno Pérez, M. Sanjuas Iglesias,
M. Carratini Moraes, R. Rigo Bonnin, A. Padró Miquel,
M.J. Castro Castro, B. Candás Estébanez
Àrea de Bioquímica Especial
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
Les hormones sexuals participen en molts processos biològics. A més a més d’estar
implicades en la fertilitat són responsables de mantenir un bon estat ossi. A la pràctica clínica el mesurament de la concentració de fol·litropina, lutropina, estradiol-17β i prolactina
en el sèrum és útil principalment pel diagnòstic d’hipogonadismes tan hipo com hipergonadotròfics, amenorrea, ovari poliquístic i menopausa. Quan el laboratori clínic incorpora
un canvi en un procediment de mesura, s’han de verificar les seves característiques metrològiques i s’ha de comprovar que s’ajusten als requisits que el laboratori té establerts.
Objectius
Verificar les propietats metrològiques (imprecisió i biaix) del sistema de mesura Modu�����
lar E Analytics�������������������������������������������������������������������������
(�����������������������������������������������������������������������
Roche Diagnostics������������������������������������������������������
), basat en procediments d’immunoanàlisi electroquimioluminiscent per al mesurament de la concentració de fol·litropina, lutropina, estradiol-17β,
testosterona i prolactina en el sèrum.
Material i mètodes
Els equips de reactius pel mesurament de la concentració sèrica de fol·litropina (FSH),
lutropina (LH), estradiol-17β (ESTRADIOL III), testosterona (TESTOSTERONA II) i prolactina (PROLACTINA II) tenen la marca CE i estan validats pel seu ús. No es realitzarà la seva
validació, sinó que es verificarà que es compleixin els requisits metrològics del nostre
laboratori (ACCLC i BÄK).
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Es verifiquen la imprecisió interdiària i el biaix relatiu i es comprova que no superin els
requisits metrològics del nostre laboratori:
• La imprecisió interdiària (30 dies) s’ha verificat emprant tres concentracions d’un material
de control (Immunoassay Plus Control Trilevel (lot 40291, BioRad)). Es calcula la mitjana, la
desviació estàndard i el coeficient de variació (CV) dels valors mesurats per l’analitzador
Modular E Analytics (Roche Diagnostics) per cada una de les concentracions.
• El biaix relatiu s’ha verificat emprant el mateix material de control prenent com valor
convencional el valor consensual global pel mateix grup segons el programa extern de
la qualitat (Unity, BioRad).

Resultats
Taula 1. Resultats de la imprecisió i el biaix per cada una de les magnituds estudiades.

*Requisits establerts per la imprecisió i biaix els recomanats per l’ACCLC;
**Requisits establerts per la imprecisió recomanats per l’ACCLC i del biaix pel BÄK.
s: desviació estàndard relativa, CV: coeficient de variació, CVmàx: CV màxim tolerable al nostre laboratori,
µ: valor consensual global, d: biaix relatiu, dmàx: biaix relatiu màxim tolerable.

Tenint en compte els resultats de la taula 1, no s’han superat els requisits metrològics
establerts al nostre laboratori per la imprecisió i el biaix relatiu en cap dels casos estudiats
exceptuant el biaix pel control de la concentració més alta d’estradiol-17β l on el nombre
de laboratoris es de només 3 ja que s’ha començat el nou mètode ESTRADIOL III.
Conclusions
Tenint en compte les propietats metrològiques del sistema de mesura verificat, aquest
seria apte per dur a terme el mesurament de la concentració de fol·litropina, lutropina,
estradiol-17β, testosterona i prolactina en el sèrum.
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Verificació del sistema de mesura
Modular E170 (Roche Diagnostics) per
al mesurament de la concentració
de diversos marcadors ossis
S. Maestre Mier, S. Moreno Pérez,
K. Egea Martínez, A. Padró Miquel,
B. Candás Estébanez, M.J. Castro Castro
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
La mesura dels marcadors ossis ens permet tenir un control sobre la velocitat de recanvi ossi i sobre els tractaments inhibidors de la reabsorció òssia.
A la pràctica clínica la mesura de la concentració dels c-telopèptids en el plasma és útil
en el diagnòstic i control de l’evolució de malalties òssies i de pacients sotmesos a teràpia
antiresortiva i estrogènica substitutiva.
L’osteocalcina, com que està relacionada amb la velocitat del recanvi ossi, augmenta
en l’osteoporosi i l’hiperparatiroïdisme primari i secundari.
La paratirina és la principal hormona reguladora del control homeostàtic del metabolisme del calci i del fosfat.
Quan el laboratori clínic incorpora un canvi en un procediment de mesura, s’ha de
verificar les seves característiques metrològiques i s’ha de comprovar que s’ajusten als
requisits que el laboratori té establerts.
Objectius
L’objectiu d’aquest treball és verificar les propietats metrològiques (imprecisió interdiària i biaix relatiu) del sistema de mesura Modular E170 Analytics (Roche Diagnostics),
basat en els procediments d’immunoanàlisi electroquimioluminiscent per la mesura de la
concentració de massa de c-telopèptids, concentració de massa d’ostecalcina i concentració de substància de paratirina en el sèrum.
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Material i mètodes
Es verifiquen la imprecisió interdiària i el biaix relatiu i es comprova que no superin els
requisits metrològics del nostre laboratori:
• La imprecisió interdiària (30 dies) s’ha verificat emprant dues concentracions d’un material
de control (Immunoassay Plus Control Trilevel, lot 40291, BioRad) per la mesura de la
concentració de paratirina i d’un altre material de control (Precicontrol Variant, lot 180 602,
Roche Diagnostics) per la mesura de la concentració d’osteocalcina i c-telopèptids.
Es calcula la mitjana, la desviació estàndard i el coeficient de variació (CV) dels valors
mesurats per l’analitzador Modular E Analytics (Roche Diagnostics) per cadascuna de
les concentracions.
• El biaix relatiu s’ha verificat emprant els mateixos materials de control prenent com a valor
convencional vertader el valor consensual global pel mateix grup segons el programa
extern de la qualitat (Unity, BioRad) per la mesura de la concentració de paratirina i la
mitjana proporcionada pel fabricant (Roche Diagnostics) per la mesura de la concentració
d’osteocalcina i c-telopèptids.

Resultats
A la següent taula es mostren els resultats.
Taula 1.

Magnitud

Mitjana

Imprecisió
interdiària

Biaix relatiu

s

CV (%)

µ

dmàx
(%)

18,6

11,4

18,6

11,4

24,1

12,2

d (%)

Pla-C-telopèptids;
c.massa (µg/L)

0,333

0,008

2,3

0,32

3,9

0,800

0,023

2,9

0,8

-0,1

Pla-Osteocalcina;
c.massa (µg/L)

17,0

0,4

2,2

18,8

-9,7

83,6

2,5

3,0

92,4

-9,6

1,23

0,09

7,16

1,17

5,4

8,67

0,25

2,94

7,78

11,5

Pla-Paratirina;
c.subst. (pmol/L)

CVmàx
(%)

s: desviació estàndard, CV: coeficient de variació, µ: valor convencional, d: biaix relatiu,
CVmàx: CV màxim tolerable al nostre laboratori, dmàx: biaix relatiu màxim tolerable al nostre laboratori.

Conclusions
Tenint en compte les propietats metrològiques del sistema de mesura verificat, aquest
seria apte per dur a terme el mesurament de la concentració de c-telopèptids, osteocalcina i paratirina en el sèrum.
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Interferències per medis de
contrast en el proteïnograma
M. Martí Fort1, A. Úbeda Ródenas1,
S. Voces1, E. Rojas1, S. Orellana Garrido1,
F. Morandeira Rego1, 2, V. Mas Bosch1,2
1
2

Laboratori Clínic

Servei d’Immunologia

Hospital Universitari de Bellvitge
Hospitalet de Llobregat

Introducció
L’electroforesi capil·lar és un mètode de separació de proteïnes plasmàtiques en un
medi líquid sotmès a un voltatge elevat. Les proteïnes migren a diferents velocitats en
funció de la seva relació càrrega i mida cap a un detector que mesura l’absorbància a
200 o 214 nm.
Aquesta lectura d’absorbàncies es tradueix en una imatge gràfica que es divideix en
cinc fraccions: albúmina, α1-globulines, α2-globulines, β-globulines (beta 1 i beta 2) i
γ-globulines. Les immunoglobulines es troben majoritàriament a la fracció gamma i també a la fracció beta 2. Per aquest motiu, l’augment o alteració d’un pic en aquestes
fraccions és suggestiu d’una possible malaltia monoclonal. Aquests casos s’estudiaran
mitjançant procediments basats en la immunosostracció (d’ara endavant IT) o la immunofixació (IFX), que permeten establir-ne l’origen monoclonal i definir-ne l’isotip.
Així mateix, algunes magnituds influents poden alterar el perfil electroforètic de referència, dificultant la seva interpretació. Dins d’aquests interferents trobem els medis de
contrast endovenós. Aquests, a causa que absorbeixen llum ultraviolada, poden generar
un pic addicional en les fraccions alfa i beta de proteïnogrames realitzats per electroforesi
capil·lar a 200-214 nm.
Objectiu
Demostrar que els proteïnogrames que presenten un pic extra en zona beta en els
que s’ha descartat l’origen monoclonal, presenten un fenomen d’interferència a causa de
l’administració d’un medi de contrast endovenós.
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Materials i mètodes
Es realitza el proteïnograma per electroforesi capil·lar a 200-214 nm (Capillarys, Sebia).
Si se sospita un component monoclonal s’amplia l’estudi amb els procediments basats
en IT (Capillarys, Sebia) o IFX (Hydrasis, Sebia).
Se seleccionen 11 mostres on s’observen tres pics en zona beta i on s’ha descartat
l’origen monoclonal. Es repeteix el proteïnograma d’aquestes mostres a 245 nm.
Se seleccionen 5 mostres amb tres pics en zona beta per presència de component
monoclonal i es realitza el proteïnograma a 245 nm (valor màxim d’absorbància dels
2 medis de contrast d’ús més freqüent).
Es revisen les histories clíniques dels 11 malalts amb la finalitat d’identificar l’ús de
medis de contrast endovenós.
Resultats
Els 11 sèrums analitzats presenten un augment molt significatiu del pic extra en zona
beta en el proteïnograma a 245 nm. Per contra, els 5 sèrums amb pic monoclonal no
presenten increment del pic a 245 nm.
Al analitzar les histories clíniques observem que al 100 % dels pacients se’ls va administrar Iomeron 400, un medi de contrast endovenós.
Conclusions
Tot i que la mida de la mostra és només d’11 pacients i caldria ampliar el nombre de
pacients de l’estudi, en el 100 % de les mostres es pot objectivar la interferència per medi
de contrast. En aquests casos, els valors de la fracció beta estarien sobreestimats, pel
que es recomana repetir el proteïnograma més endavant.
Aquest estudi permetrà establir un protocol diagnòstic més optimitzat, ja que quan
s’observi un tercer pic en zona beta que no desaparegui mitjançant la IT es realitzarà un
proteïnograma a 245 nm en comptes de confirmar el resultat per IFX, que es un procediment més costós i car.
Caldria establir un període de finestra entre l’administració del medi de contrast i l’extracció de la mostra pel proteïnograma.
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Comparació d’un procediment manual
i automatitzat de sembra d’orines
per a urocultius
M.A. Martín Alcolea1, A. Fernández2,
T. Casamajó2, J. Minchinela2, R.M. Pijoan2,
I. Brugue2, M.C. Pastor Ferrer1, M.A. Llopis2
Servei de Bioquímica Clínica
Hospital Universitari Germans Tries i Pujol
1

2

Laboratori Clínic Barcelonès Nord i Vallès Oriental (LCBNVO)
Badalona

Introducció
L’automatització dels laboratoris ha facilitat el flux de treball, millorant l’estandardització i la traçabilitat, i disminuint l’error humà i la càrrega de treball.
Tot i que en la microbiologia la incorporació de procediments automatitzats ha estat
més lenta a causa de la seva complexitat, en els darrers anys s’han desenvolupat noves
eines per a l’automatització de l’etapa preanalítica. Un exemple són els equips automàtics
per a la sembra de mostres, que estan connectats amb el sistema informàtic, seleccionen
els medis de cultiu, inoculen, sembren i etiqueten les plaques obtingudes.
Objectiu
Comparar un sistema automatitzat de sembra d’urocultius amb el procediment de
sembra manual habitual en el recompte semiquantitatiu de colònies.
Materials i mètodes
Es va realitzar un estudi prospectiu de les orines de 434 pacients, 114 (26,3 %) homes
i 320 (73,7 %) dones, amb una edat mitjana de 50,8 ± 26,5 anys, seleccionades a l’atzar
entre les mostres que van arribar al nostre laboratori del 4 de març al 17 d’abril del 2015.
Del total de dones, 73 (22,8 %) eren gestants.
Les mostres d’orina es van sembrar en paral·lel mitjançant el procediment manual
i mitjançant el sistema automatitzat Autoplak (NTE Healthcare). En ambdós casos es
va sembrar 1 µL de mostra amb nansa calibrada en plaques d’agar cromogènic Chro�����
mID CPS (Biomérieux), i es van incubar almenys durant 18 hores a 37 ºC, sent avaluades
en conjunt amb la tira reactiva (Aution Max, A.Menarini Diagnostics) en els casos que
aquesta havia estat sol·licitada (65,7 %).
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La interpretació dels resultats dels urocultius va ser la següent. Positiu: concentració
de nombre d’entitats formadores de colònies (ufc) ≥ 10 000 ufc/mL. Negatiu: concentració de nombre d’entitats formadores de colònies < 10 000 ufc/mL. Contaminat: presència
de 3 o més microorganismes.
En els urocultius que presentaven un resultat positiu, se’ls va realitzar la identificació de l’espècie del microorganisme i l’antibiograma, mitjançant el sistema MicroScan
(WalkAway 96 plus, Siemens).
L’anàlisi estadística de les dades es va realitzar mitjançant el programa SPSS 15.0.
Resultats
Els resultats dels urocultius en comparar el procediment de sembra manual i l’automatitzat van ser els següents. Negatius 309 (71,2 %) versus 311 (71,7 %). Contaminats 22 (5,1 %) versus 24 (5,5 %). Positius 103 (23,7 %) versus (99 (22,8 %), dels quals
8 (1,8 %) versus 6 (1,4 %) tenien 10 000-50 000 ufc/mL, 15 (3,5 %) versus 12 (2,8 %)
tenien 50 000-100 000 ufc/mL, i 80 (18,4 %) versus 81 (18,7 %) tenien > 100 000 ufc/mL,
respectivament.
De les 434 mostres analitzades, 426 eren concordants. El percentatge de concordances observades [(nombre de concordances observades / nombre de resultats) x 100]
entre els 3 resultats (positius, negatius i contaminats) va ser del 98,1 %, amb un valor de
kappa de 0,87.
Tenint en compte la història clínica del pacient, finalment es va decidir que només
84 urocultius tenien un resultat positiu. D’aquests, els microorganismes identificats van
ser Escherichia coli, 57 (67,8 %); Klebsiella pneumoniae, 10 (11,9 %); Enterococcus feacalis,
9 (10,7 %); Proteus mirabilis, 2 (2,4 %); Streptococcus agalactiae, 1 (1,2 %); Pseudomonas
aeruginosa, 1 (1,2 %) i altres 4, enterobactèries (4,8 %).
Conclusió
Els resultats obtinguts mostren una concordança gairebé perfecta entre el procediment de sembra manual i l’automatitzat.
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Aplicació de la seqüenciació
massiva al laboratori clínic
E. Martínez Sánchez1, M. Baena Gimeno2,
S. Quero Molina1, T. Roca Salat1, M. Garí Ricart1,
A. Lasa Laborde1,2
1

Àrees Comunes, Laboratoris de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
2
Servei de Genètica
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (HSCSP)

Barcelona

Introducció
En els laboratoris de l’HSCSP disposem d’un laboratori de seqüenciació amb analitzadors automatitzats per al diagnòstic d’un gran nombre de malalties.
La demanda d’estudis de seqüenciació per part dels nostres professionals ha augmentat progressivament des del 2010, ja que la identificació de mutacions és la base del
diagnòstic molecular del càncer hereditari i de moltes altres malalties.
Utilitzant els procediments de què disposàvem fins ara, els estudis eren llargs i costosos, ja que en alguns casos els gens a analitzar són molt grans o s’han d’estudiar
diferents gens. Els nous seqüenciadors de seqüenciació massiva (NGS, acrònim de l’anglès next generation sequencing) permeten obtenir milions de seqüències de DNA a una
velocitat sense precedents i a un cost més reduït.
Per a tenir la capacitat d’incorporar nous estudis diagnòstics i ser més competitius,
des de mitjans del 2014 hem incorporat un seqüenciador de NGS al nostre laboratori.
Material i mètodes
Per al funcionament de l’àrea s’ha establert el següent circuit:
a) Cada usuari prepara les seves llibreries (amplificació dels gens d’estudi), fa una petició
a l’àrea de seqüenciació per a programar les carreres i entrega les llibreries realitzades
juntament amb les dades necessàries per al processament al seqüenciador MiSeq™.
b) El tècnic de l’àrea és el responsable del seqüenciador, la programació de les carreres
i de la seqüenciació de les llibreries, així com del control dels reactius i de les incidències.
c) Els resultats s’arxiven automàticament al sistema informàtic de l’hospital al qual tenen
accés els usuaris autoritzats.
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Resultats
• Durant el 2015 s’han estudiat al seqüenciador MiSeq™ un total de 475 mostres mitjançant
NGS procedents dels diferents serveis integrats als laboratoris de l’hospital.
• L’origen per serveis, i el nombre de mostres processades han estat les següents: genètica
449 mostres, hematologia 71, bioquímica 23 i anatomia patològica 30. Aquestes mostres
corresponien a les següents malalties:
––
––
––
––
––
––

Diagnòstic de càncer de mama i ovari hereditari
Diagnòstic de malalties rares
Estudi de malalties del metabolisme lipídic
Estudi de leucèmies i limfomes
Anàlisis de mutacions somàtiques en el càncer de còlon
Tant el temps de lliurament dels resultats com el cost econòmic s’han reduït a la meitat.

Conclusions
• L’organització en àrees especialitzades ha facilitat la incorporació d’aquest nou seqüenciador de NGS i la capacitat d’oferir-lo als nostres usuaris i clients externs.
• La introducció del seqüenciador de NGS MiSeq™ d’Illumina a l’àrea de seqüenciació ha
permès abordar l’estudi d’un nombre més gran de gens a uns costos molt més reduïts
i amb una sensibilitat del 99,9 %.
• S’ha aconseguit reduir el temps de lliurament dels resultats la qual cosa ha permès un
diagnòstic ràpid, cobrint la creixent demanda dels clínics i dels pacients.
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Detecció d’hemoglobinopatia variant:
interferència en la detecció de
la fracció de substància d’hemoglobina A1c
A. Marull1, I. Puig-Pey1, P. Tejerina1, S. Borrat2,
P. Lojo2, M. Feliu2, D. Perez1, M. Serrando1
1

Àrea Hematologia, Laboratori territorial ICS Girona
2
Servei de Pediatria
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta

Girona

Introducció
El diagnòstic d’hemoglobinopaties es fa amb procediments basats en la cromatografia
líquida d’alta resolució (HPLC, acrònim de l’anglès high-performance liquid chromatography). Ens permet separar les fraccions de l’hemoglobina (d’ara endavant Hb), A, A1c, A 2,
F, S, C, D-Punjab i G-Philadelphia; fraccions com Hb E o Lepore que elueixen al mateix
temps que l’HbA 2 han de ser reconegudes amb altres procediments. Així, algunes hemoglobines variants poden provocar un fals augment de la fracció de substància d’hemoglobina a la sang A1c (HbA1c). Presentem el cas de detecció d’hemoglobina HOPE que
presenta pic elevat a la regió d’HbA1c (mitjançant HPLC).
Material i mètodes
Pel mesurament de les magnituds relacionades amb l’hemograma usem l’analitzador
SYSMEX XN, per la detecció d’hemoglobinopaties usem un procediment basat en la
cromatografia líquida d’alta resolució (HPLC, BioRad D 10).
Resultats, cas clínic
Nen d’un any, nascut a Catalunya originari de Gàmbia. Després d’una estada d’un
mes a Gàmbia consulta per 4 dies de febre alta, vòmits i diarrea. Quant a les variables
analítiques destaquen una concentració de massa d’hemoglobina en la sang de 7,1 g/dL,
sense una concentració de nombre de plaquetes en la sang per sota l’interval de referència (230 x 109/L), ni una concentració de nombre de leucòcits per sobre l’interval de
referència (4,76 x 109/L). A l’extensió de sang perifèrica s’observen anells de Plasmodium
falciparum amb un grau de parasitació del 4,7 %. Al quart dia de després del tractament
continua febril i presenta orina colúrica. Els valors de les magnituds en aquest moment
són concentració de massa d’hemoglobina en la sang 6,3 g/dL, concentració catalítica
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arbitrària de L-lactat-deshidrogenasa en el plasma (LDH) 1557 U/L i concentració de massa d’haptoglobina en el plasma 5,8 mg/dL. La «prova de Coombs directe» és negativa.
L’activitat catalítica entítica de glucosa-6-fosfat-1-deshidrogenasa en els eritròcits està
dintre de l’interval de referència. L’examen d’esquistosomiasi en l’orina negatiu. La concentració d’anticossos contra el virus en el plasma està per sota l’interval de referència.
En l’estudi de les hemoglobinopaties s’observa la presència d’una banda anòmala en la
posició HbA1c. Ampliem l’estudi amb l’electroforesi d’hemoglobines i es confirma la presència de la variant HOPE.
S’estudien tots els membres de la família i resultant el pare portador de HbS i Hb HOPE
(doble heterozigot), mare heterozigota HbAS, filla de 9 anys amb Hb HOPE heterozigota,
filla de 5 anys homozigota HbSS i filla de 3 anys HbS i Hb HOPE (doble heterozigota).
Discussió
Els procediments basats en l’HPLC per a la detecció i cribratge d’hemoglobinopaties
en la població sana són els més emprats en els laboratoris clínics. S’han informat algunes
hemoglobines variants poc freqüents, que causen interferència amb l’HbA1c, deguda a la
coelució de les dues proteïnes derivant un pic anòmal en la banda de la fracció de la glicohemoglobina. En aquests casos cal ampliar l’estudi a fi de separar aquestes fraccions.
Són necessaris almenys 2 procediments diferents pel diagnòstic de les hemoglobinopaties. Cal estudiar els casos familiars per tal de prevenir complicacions derivades d’aquest
tipus de malalties.
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Detecció de malaltia hematològica
post mortem: anèmia falciforme
(a propòsit d’un cas)
A. Marull1, J.M. Casadesús, F. Reina, M. Serrando1
Àrea Hematologia, Laboratori territorial ICS Girona

1

Hospital Universitari Dr. Josep Trueta
Girona

Introducció
La mort sobtada es relaciona amb freqüència amb una causa infecciosa, especialment a l’edat pediàtrica. L’autòpsia medicolegal no inclou mètodes diagnòstics específics
per a la detecció d’aquestes malalties. La recollida bàsica de les mostres inclou la presa
dels principals òrgans i fluids per la investigació quimicotoxicològica i histopatològica. Altres estudis (microbiològics i hematològics) han de ser sol·licitats expressament en cada
cas. L’estandardització de mètodes complementaris és fonamental per establir la causa
de la mort inesperada de probable origen infecciós.
Descrivim la mort sobtada d’un nen de 2 anys sa, origen subsaharià, amb febre sense
focus conegut.
Material i mètodes
Es van remetre a estudi mostres obtingudes a l’autòpsia. Les mostres que es van
analitzar al Laboratori Clínic ICS Girona són de sang, líquid cefaloraquidi, orina, pulmó,
fetge, melsa i cervell, contingut intestinal i frotis faringi i es van buscar paràsits en la sang
perifèrica, a causa del recent viatge del nen a una zona endèmica de paludisme. També
es van analitzar a l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya i l’Institut
Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses (mitjançant mètodes histopatològics i quimicotoxicològics).
Resultats
Només els hemocultius van ser positius per Streptococcus pneumoniae. La resta de
mostres analitzades no van mostrar creixement bacterià. L’examen de paràsits en els eritròcits en sang perifèrica (d’ara endavant SP) va resultar negativa. A la morfologia eritrocítica es va veure una marcada anisopoiquilocitosi i eritròcits falciformes (compatible amb
hemoglobinopatia S). Es va confirmar com anèmia falciforme (hemoglobinopatia SS homozigota). Histopatologia anodina i quimicotoxicologia negativa.
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Discussió i conclusions
L’observació de drepanòcits en la SP és característic de l’hemoglobinopatia SS. És
una alteració genètica comuna en la població subsahariana. La presentació clínica és
heterogènia, sent el més freqüent la presentació de crisis vasoclusives i hemòlisi intravascular. Existeixen evidències clíniques descrites de la relació entre la infecció pneumocòccica i l’anèmia falciforme, sent greu en pacients pediàtrics. Existeix un alt risc de mort per
hipòxia amb fallida multiorgànica.
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Dèficit de factor XI de
la coagulació: presentació d’un cas
i revisió de la malaltia
J. Medina1, T. Villalba1, L. Juan1, G. Las Heras2
1
2

CATLAB

Hospital Sant Joan de Déu

Introducció
La deficiència del factor XI és una coagulopatia hereditària poc freqüent que es va
descriure per primera vegada el 1953. Originalment anomenada hemofília C, es transmet
de forma autosòmica recessiva amb igual nombre de dones i homes afectats. La seva
prevalença aproximada és d’1 cas en 106 persones, a excepció dels jueus Ashkenazi, on
aquesta deficiència és present en el 8 % de la població. Es caracteritza per presentar risc
de complicacions hemorràgiques greus induïdes per un traumatisme o cirurgia, no estant
clarament relacionat amb la gravetat de la deficiència.
Cas clínic
Pacient home de 48 anys, sense antecedents patològics previs d’interès, derivat des
del servei d’Anestesiologia de l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell el novembre del
2015 a la consulta externa d’Hematologia Clínica, per a estudi del «temps de tromboplastina parcial activada» (temps de coagulació induïda per una superfície en el plasma,
d’ara endavant TTPa) superior a l’interval de referència (raó 2,94) amb un «temps de
protrombina» (temps de coagulació induïda per factor tissular en el plasma, TP) dintre de
l’interval de referència (raó 0,98) detectat en una anàlisi prèvia en motiu de la cirurgia per
una hèrnia inguinal.
En preguntar-li pels antecedents hemorràgics, va referir una hemorràgia persistent
després d’una extracció dentària fa aproximadament 15 anys, que va requerir assistència
primer en un hospital comarcal, i després en un de tercer nivell.
Es va sol·licitar el mesurament de la concentració dels factors de la via intrínseca de
la coagulació en el plasma on es va evidenciar una concentració de substància arbitrària
de factor XI de 4,6 %. La concentració de la resta dels factors de la via, així com el factor
von Willebrand���������������������������������������������������������������������������
van estar dintre dels intervals de referència. La concentració de substància arbitrària de l’anticoagulant lúpic estava per sota l’interval de referència.
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Discussió
La deficiència del factor XI produeix manifestacions hemorràgiques, característicament
després d’intervencions quirúrgiques o traumatismes, i resulta molt poc freqüent l’hemorràgia espontània. El retard en el començament de la simptomatologia hemorràgica (als
2-4 dies de la cirurgia o traumatisme) i la seva naturalesa important un cop començada,
són característics d’aquest dèficit. Els procediments quirúrgics que afecten teixits amb
elevada activitat fibrinolítica (tracte genitourinari, amígdales, orofaringe i boca) s’associen
amb freqüència a símptomes hemorràgics en pacients amb dèficit greus d’aquest factor.
Les concentracions de factor XI en el plasma varien en funció de l’herència: els valors de
la concentració del factor són inferiors al 15 % de l’interval de referència en homozigots
i dobles heterozigots; i entre el 25-70 % en heterozigots. Valors superiors al 23-30 % per
aquest factor es consideren hemostàtics. La importància rau en la impossibilitat d’establir
una correlació clara i precisa entre les concentracions en el plasma de factor XI i la simptomatologia hemorràgica esperada, pel que el seu maneig resulta tot un desafiament.
El maneig òptim de pacients amb deficiència de factor XI requereix atenció a diverses
característiques a més del mesurament de seva concentració en el plasma, com són el
tipus d’intervenció, si el pacient té o no tendència hemorràgica i si hi ha factors addicionals que contribueixin de manera important al risc hemorràgic.
Per a la profilaxi i el maneig d’aquests pacients està indicat l’ús de plasma fresc congelat i concentrats de factor XI, a més de fàrmacs antifibrinolítics, desmopressina i factor VII
activat. Si s’usen concentrats de factor XI, caldrà informar els pacients del risc potencial
de trombosi en presència de malalties vasculars preexistents. Això no obstant, el risc
d’una hemorràgia greu justificarà el seu ús.
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Resultats de l’aplicació
d’un nou algoritme diagnòstic
per a la detecció de la infecció
per Clostridium difficile
R. Muñoz1, V. Plasencia1, C. Gallés2,
G. Sauca3, T. Torrella1, I. Fort1
1
2

Laboratori de Referència de Catalunya

Corporació de Salut del Maresme i la Selva
3

Consorci Sanitari del Maresme

Introducció i objectius
Clostridium difficile (d’ara endavant CD) és el primer agent etiològic de la diarrea nosocomial en els països desenvolupats i una de les principals causes de diarrea comunitària.
Normalment associada a l’ús d’antimicrobians, pot causar des d’una diarrea lleu a una
colitis pseudomembranosa fulminant. Fins al juliol del 2015, la identificació de CD al Laboratori de Referència de Catalunya (LRC) es realitzava mitjançant procediments basats
en la immunocromatografia i el cultiu selectiu. A partir d’aquest moment, seguint les
recomanacions de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica
(SEIMC), es va implementar un algoritme diagnòstic amb el cribratge mitjançant immunocromatografia, i confirmació de resultats discordants mitjançant un procediment d’amplificació d’àcids nucleics. Els objectius d’aquest treball són 1) analitzar l’estadística de la
infecció per Clostridium difficile (ICD) al nostre centre i 2) valorar l’eficàcia de l’algoritme
diagnòstic aplicat.
Material i mètodes
L’estudi s’ha realitzat en el LRC entre els mesos d’agost i desembre del 2015 amb
pacients procedents del Parc de Salut Mar de Barcelona, l’Hospital de Mataró, l’Hospital
Calella-Hospital Blanes i l’Hospital Reus, amb àrees d’influència de 320 000, 250 000,
190 000 i 175 000 habitants respectivament.
Durant aquest període es van analitzar 752 mostres de femta. S’hi va mesurar la
concentració de substància arbitrària de glutamat deshidrogenasa (GDH), sempre present a Clostridium difficile, mitjançant immunocromatografia (C. difficile GDH-toxins
A-B MonLabTest), i les toxines A i B (Tox), pròpies de les soques toxigèniques. Les mostres discordants, amb una o altra de les magnituds per sobre l’interval de referència,
(GDH+/Tox- o GDH-/Tox+), van ser processades mitjançant un procediment basat en
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l’amplificació isoterma d’una seqüència específica del gen tcdB (C. difficile for Orion
����������
GenRead).
Resultats
Es van processar 752 mostres mitjançant immunocromatografia; 639 van tenir una
concentració de substància arbitrària de GDH i Tox per sota l’interval de referència
(85,0 %); 113 (15,0 %) van tenir una concentració de substància arbitrària de GDH per
sobre l’interval de referència, de les quals 55 (48,7 %) van tenir també una concentració
de Tox per sobre l’interval de referència (41 ambdues toxines, 9 només la toxina A i 5
només la toxina B). Hi va haver un total de 58 mostres discordants GDH+/Tox- i en 22
d’elles (37,9 %) no es va detectar l’amplificació, mentre que en 36 (62,1 %) si. Només hi
va haver 4 mostres GDH-/Tox+, totes exclusivament amb la toxina A, i en cap d’elles va
existir amplificació del gen tcdB. En total, es va obtenir el resultat positiu en 91 mostres,
55 només per immunocromatografia i 36 confirmades mitjançant l’amplificació isoterma.
Aquestes 91 mostres corresponen a 82 pacients, amb una mitjana d’edat de 70 anys,
i dels quals 41 (50 %) estaven hospitalitzats i 9 pertanyien a centres sociosanitaris. Seixanta-dos (75,6 %) tenien més de 65 anys, i tan sols 2 eren nens, cap menor de 2 anys. El
percentatge d’infecció per CD va ser una mica superior en homes (57,3 %).
Conclusions
La utilització de l’algoritme va resultar ser eficient per a la identificació d’ICD; només
va requerir l’estudi molecular el 7,7 % de les mostres, la qual cosa confereix un avantatge
econòmic i rapidesa diagnòstica. El procediment d’amplificació d’àcids nucleics va permetre recuperar el 62,1 % dels casos amb GDH+/Tox-, fet que corrobora la necessitat
d’incloure el diagnòstic molecular en l’algoritme de la identificació d’ICD.
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Cribratge dels mielomes múltiples IgD
mitjançant electroforesi capil·lar
J. Nieto1, M. Fonolleda2, F. Moreno1,
Y. Alba1, A. Teniente2, M.C. Pastor1
1

Servei d’Anàlisis Clíniques

Servei d’Immunologia
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
2

Badalona

Introducció
El mieloma múltiple amb immunoglobulina D monoclonal (d’ara endavant MM IgD) representa un 1 % del total de pacients diagnosticats de MM. Sol presentar-se en pacients
entre els 52 i 60 anys i està associat a una major agressivitat i un pitjor pronòstic. El retard
en el diagnòstic d’aquesta malaltia és causat pel fet que la concentració de la immunoglobulina D monoclonal en el sèrum és inferior a l’interval de referència i això dificulta la
seva detecció mitjançant l’electroforesi capil·lar.
Objectiu
Caracteritzar, quantificar la concentració del component monoclonal (CM) de tipus
immunoglobulina D i correlacionar-lo amb la concentració de la immunoglobulina D en el
sèrum per tal d’establir a partir de quina concentració el proteïnograma perd la sensibilitat
per a la seva detecció i definir un algoritme que permeti el seu diagnòstic correcte.
Material i mètodes
S’efectua l’anàlisi retrospectiva de les dades del proteïnograma obtingudes dels pacients diagnosticats de MM IgD en els últims 5 anys al nostre centre. Es van recopilar i
analitzar les dades en el moment del diagnòstic de la concentració de les immunoglobulines i les cadenes kappa i lambda lliures («cadenes lleugeres lliures») en el plasma, del
proteïnograma i de la immunofixació dels pacients diagnosticats de MM IgD.
Resultats
Entre el 2010 i 2015 es van diagnosticar 8 pacients amb MM IgD (4 homes i 4 dones)
amb una mitjana d’edat de 56 anys. La concentració de massa inicial de la immunoglobulina D en el plasma en el moment del diagnòstic es trobava entre 24 i 3 130 mg/dL i la
de β2 -microglobulina entre 1,8 i 7,9 mg/dL. En 7 casos la cadena lleugera associada era
lambda i en 1 cas era kappa. En 7 d’aquests pacients es va detectar un CM a la regió
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gamma del proteïnograma amb una migració més catòdica que els CM de tipus immunoglobulina G. El pacient amb CM indetectable en el proteïnograma presentava un índex
kappa/lambda molt disminuït i mitjançant la immunofixació es va evidenciar un CM de
cadenes lambda de baixa mobilitat electroforètica. Davant la sospita, es va mesurar la
concentració de massa de la immunoglobulina D en el plasma (24 mg/dL) i es va realitzar
la immunofixació amb l’anticòs contra la immunoglobulina D que va permetre identificar
el CM d’immunoglobulina D. Amb un coeficient de correlació de 0,92 s’ha vist que la
concentració de massa mínima de la immunoglobulina D en el plasma necessària per a
poder identificar un CM al proteïnograma és de 200 mg/dL (p < 0,001).
Conclusió
Davant la detecció d’un CM en la fracció gamma del proteïnograma amb una concentració en el plasma de les immunoglobulines G, A i M en el plasma inferior a l’interval de
referència o un índex kappa/lambda alterat, cal mesurar la concentració de la immunoglobulina D en el plasma i incloure en la immunofixació un anticòs contra ella per tal de
fer una correcta caracterització del CM del pacient. Amb una concentració de massa de
la immunoglobulina D < 200 mg/dL en el plasma, segons la nostra experiència, no s’observa CM al proteïnograma. Per tant, davant d’una forta sospita clínica de MM i un CM de
cadenes lleugeres de baixa mobilitat electroforètica per la immunofixació i indetectable
en el proteïnograma, cal mesurar la concentració de la immunoglobulina D i realitzar la
immunofixació amb un anticòs contra la immunoglobulina D per descartar que ens trobem davant d’un MM IgD.
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Equivalència dels resultats de
folats en el sèrum i en els eritròcits
i cobalamina entre el Modular
Analytics E170 i l’Architect i4000
J. Nieto, A. Leis, E. Ramos, I. Rodríguez,
M. Doladé, M. Granada
Servei de Bioquímica Clínica
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
Amb motiu de la unificació dels laboratoris, es van canviar els sistemes de mesura que
s’utilitzaven per a mesurar la concentració de massa de folats en el sèrum, concentració
de massa de folats en els eritròcits i concentració de massa de cobalamina en el sèrum.
Objectiu
Avaluar la concordança i equivalència dels resultats de folats en el sèrum (d’ara endavant FS), folats en els eritròcits (FE) i cobalamina entre l’analitzador Modular Analytics E170
(Roche Diagnostics) (E170) i l’Architect i4000 (Abbott Diagnostics).
Material i mètodes
Es van processar simultàniament en ambos analitzadors 66 mostres per al mesurament de la concentració de FS i cobalamina i 36 pel FE.
L’anàlisi estadística de les dades inclou la comparació de les medianes (P25-P75)
mitjançant la prova de Wilcoxon per a dades aparellades i una gràfica de Bland-Aldman.
Es va estudiar la correlació entre els valors mitjançant la regressió de Passing-Bablok i la
prova de correlació de Spearman per a dades no paramètriques.
Per cada procediment es van classificar els resultats com dintre de l’interval de referència i patològics en funció dels seus propis valors de referència i es va estudiar la
concordança entre els procediments mitjançant l’índex kappa.
Es van utilitzar els programes estadístics SPSS 19.0 i MedCalc®.
Resultats
Els resultats de les 3 magnituds obtingudes en l’Architect i4000 van ser significativament inferiors respecte als del Modular Analytics E170: cobalamina 391,0 pg/mL
(265,5-596,5) versus 357,0 pg/mL (241,0-557,5); FS 7,38 ng/mL (6,29-10,72) versus
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5,05 ng/mL (3,58-7,85); i FE 923,7 ng/mL (768,58-1 078,45 ng/mL) versus 204,1 ng/mL
(204,15-302,7 ng/mL), (p < 0,001 pels tres casos).
La correlació entre ambos procediments va resultar ser molt significativa per la cobalamina i el FS, amb un coeficient de Spearman de r = 0,987 i r = 0,974 respectivament, i significativa pel FE r = 0,883 (p < 0,001 pels tres casos). En l’anàlisi de regressió
mitjançant la prova de �����������������������������������������������������������
Passing-Bablok���������������������������������������������
vam observar diferències sistemàtiques constants en els resultats de la cobalamina (y = -18,1408 + 0,9577x; IC 95 % intersecció:
-32,000 a -4,2609; IC 95 % pendent: 0,9209 a 1,000); diferències sistemàtiques proporcionals i constants pel FS (y = -2,1528 + 0,9350x; IC 95 % intersecció: -2,4410 a -1,8445;
IC 95 % pendent: 0,8847 a 0,9707) i diferències sistemàtiques proporcionals i constants
pel FE (y = -255,7893 + 0,5217x; IC 95 % intersecció: -302,6558 a -198,954; IC 95 %
pendent: 0,4636 a 0,5753). En el moment d’avaluar la concordança entre els resultats
dintre de l’interval de referència i els patològics obtinguts en ambos analitzadors vam
observar una baixa concordança pels resultats de la cobalamina (índex kappa: 0,568,
IC 95 %: 0,324-0,778); i una bona concordança pel FS (0,701, IC 95 %: 0,419-0,915) i el
FE (kappa:0,848, IC 95 %: 0,736-0,948).
Conclusió
La concentració de massa obtinguda en l’Architect i4000 va ser més baixa en un 9 %
en el cas de la cobalamina en el sèrum, 32 % en el del folat en el sèrum i un 78 % en
el del folat en els eritròcits, respecte al Modular Analytics E170. Tot i això, quan es van
utilitzar els valors de referència específics per a cada procediment, la concordança en la
interpretació clínica dels resultats va ser acceptable (cobalamina) i satisfaent (folats en el
sèrum i folats en els eritròcits).
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Mediana dels resultats de
pacients, eina complementària als
procediments de control de qualitat
intern en el laboratori clínic
J. Nieto Moragas, F. Moreno Flores,
M. Carbonell Prat, C. Gómez Gómez,
I. Rosas Allende, M. Dolade Botias,
C. Biosca Adzet, M.C. Pastor Ferrer
Servei de Bioquímica Clínica
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
La participació en els programes de control de qualitat no sempre aporta informació
extrapolable als resultats de les anàlisis dels pacients. L’ús del control basat en les medianes dels resultats dels pacients pot ser una eina útil, ja que no es veu afectada per
problemes relacionats amb la commutabilitat del material de control. Aquest és un dels
propòsits del Projecte Apoderament (EP, acrònim de l’anglès Empower Project) (1).
Objectius
Comparar l’evolució dels resultats dels pacients amb els resultats del control de qualitat intern (d’ara endavant CQI) per detectar possibles fonts d’error preanalític i analític.
Materials i mètodes
Vam participar en l’EP des del gener del 2014 amb el càlcul i enviament de les medianes diàries dels resultats de 20 magnituds bioquímiques mesurades en el sèrum de
pacients de consultes externes de l’hospital. Vam realitzar el seguiment de cada magnitud amb la corresponent representació de la mediana mòbil, que es calcula seleccionant
5 medianes consecutives. Seguidament es fa una representació gràfica de l’evolució de
la mediana mòbil pròpia i la del grup par dels analitzadors participants.
Pel CQI s’utilitza material control de BioRad a la concentració propera a la mediana
dels pacients.
Per a la comparació entre els dos programes de control de qualitat, s’identifiquen en
els gràfics d’evolució els canvis de tendència que podrien explicar-se per alguna incidència. Per fer la valoració, es calculen els índexs de desviació percentual (IDP) respecte a
la mediana/mitjana aritmètica del grup par dels programes EP/CQI respectivament. Es
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comparen les diferències entre els IDP un mes anterior i un altre posterior al canvi de
tendència observat en cadascun dels programes.
Resultats
La taula 1 resumeix les diferents fonts d’error i els resultats obtinguts juntament amb
l’especificació de qualitat basada en la variació biològica corresponent a l’error sistemàtic (ES) de cada magnitud.
Taula 1. Diferències d’IDP de l’EP i el CQI per a cada magnitud.

Canvi de lot de reactiu
CQI

EP

ES*

Alanina-aminotransferasa

-9,9 %

-17,0 %

5,7 %

Proteïna C reactiva

+5,3 %

-15,1 %

10,9 %

Recalibratge
Fosfatasa alcalina

CQI

EP

ES*

-4,0 %

-4,7 %

3,4 %

Canvi de lot de calibrador
Proteïna

CQI

EP

ES**

-2,5 %

-4,0 %

1,4 %

(*) Especificacions òptimes, (**) Especificacions desitjables. CQI: control de qualitat intern;
EP: Projecte Apoderament; IDP: índexs de desviació percentual; ES: error sistemàtic.

Tots dos programes detecten els canvis de tendència motivats per les diferents fonts
d’error a excepció del cas de la concentració de massa de la proteïna C reactiva en el
sèrum pel CQI.
El programa EP va detectar un error preanalític, relacionat amb la conservació perllongada de les mostres a causa d’una avaria tècnica, en els resultats del mesurament de la
concentració de substància de l’ió sodi i l’ió potassi en el sèrum. La diferència entre els
IDP d’aquell dia respecte a la setmana anterior a la incidència, va ser de 2,1 % per l’ió sodi
i de 3,5 % per l’ió potassi, superior en els dos casos al ES de les especificacions mínimes,
0,3 % i 2,7 % respectivament.
Conclusions
El monitoratge de les medianes de resultats dels pacients és una eina complementària
al control de qualitat intern. Permet detectar desviacions sense ser emmascarades per
problemes de commutabilitat del material de control. L’EP pot cobrir una amplitud més
gran de desviacions en detectar el component preanalític de l’error en el maneig previ a
la fase analítica.
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Comparació de 10 magnituds
bioquímiques mesurades a l’orina de
primera i segona hora del dia
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Introducció
Per a la mesura de 10 magnituds bioquímiques a l’orina, actualment s’està emprant
una mostra d’orina recollida a primera hora del dia. La Fundació Nacional del Ronyó
(National Kidney Foundation en anglès) recomana la mesura dels quocients de proteïna/creatinina i albúmina/creatinina a l’orina de primera hora o una altra orina en el cas que
la primera no hagi pogut ser recollida, per la qual cosa seria d’especial interès conèixer el
comportament d’aquestes magnituds bioquímiques en mostres d’orina recollides en un
altre horari, com, per exemple, l’orina de segona hora del dia, que habitualment porten
aquests pacients per a l’estudi del sediment urinari. Per a la resta de quocients en orina
de primera hora, no hi ha bibliografia que recomani una orina o una altra.
Objectiu
Conèixer si existeixen diferències entre els resultats dels quocients de diverses magnituds en orina respecte la concentració de substància de creatinina efectuats a l’orina de
primera i segona hora del dia.
Materials i mètodes
Se seleccionen 45 mostres d’orina de primera i segona hora del dia de pacients procedents de consultes externes. Aquestes mostres es reben en contenidors BD Vacutainer ®
(referència 364941) i es traspassen mitjançant buit predosificat per aconseguir un volum
exacte d’emplenat a tubs Vacuette® (referència 455028).
Les mostres es processen a l’analitzador Cobas® 8000 (�����������������������������
Roche Diagnostics������������
). S’estudien els quocients dels resultats de les següents magnituds en l’orina: ió sodi/creatinina, ió
potassi/creatinina, clorur/creatinina, calci/creatinina, magnesi/creatinina, fosfat/creatinina,
urea/creatinina, urat/creatinina, proteïna/creatinina i albúmina/creatinina.
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Els límits per establir si existeixen diferències entre els resultats de les magnituds en
ambdues mostres (LE) es calculen utilitzant un criteri metrològic basat en la imprecisió del
procediment (CV). El requisit per establir-lo és el recomanat per la Societat Espanyola de
Bioquímica Clínica i Patologia Molecular (SEQC) (LE = 1,65 · CV). El CV per a cada magnitud bioquímica s’assoleix a partir de resultats duplicats de les mostres d’orina de primera
hora del dia. Per determinar si les magnituds compleixen aquest criteri, es calculen les
diferències percentuals (DP) per cada mostra entre els resultats de l’orina de primera i
segona hora del dia i es comparen amb el nostre límit establert.
Resultats
A partir del criteri seleccionat i explicat anteriorment, s’obtenen els següents resultats:
quocient ió sodi/creatinina (DP: 66,3 %, LE: 4,3 %), ió potassi/creatinina (DP: 21,4 %,
LE: 3,6 %), clorur/creatinina (DP: 51,1 %, LE: 3,9 %), calci/creatinina (DP: 105,1 %, LE: 3,9 %),
magnesi/creatinina (DP: 61,6 %, LE: 5,5 %), fosfat/creatinina (DP: 29,3 %, LE: 2,7 %),
urea/creatinina (DP: 24,9 %, LE: 11,6 %), urat/creatinina (DP: 15,3 %, LE: 3,9 %), proteïna/creatinina (DP: 27,6 %, LE: 5,5 %) i albúmina/creatinina (DP: 36,7 %, LE: 6,1 %).
Conclusions
En aquest estudi observem que les mitjanes de les DP obtingudes a cada una de les
10 magnituds bioquímiques mesurades entre l’orina de primera i segona hora del dia superen el límit establert, de manera que es pot dir que hi ha diferències entre els resultats
obtinguts en les dues recollides d’orina i no es poden utilitzar indistintament per a la mesura de les magnituds esmentades. Per a la utilització de la segona orina del dia caldria
establir uns valors de referència propis per aquest espècimen.
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Envelliment satisfactori i valors de
diferents propietats biològiques en
una mostra d’individus de 85 anys
de la comunitat. Estudi Octabaix
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Laboratori Clínic Territorial Metropolitana Sud
Unitat d’Atenció Primària
L’Hospitalet de Llobregat
ABS El Pla
Sant Feliu de Llobregat
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Unitat de Suport a la Recerca
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Introducció
L’envelliment satisfactori com a estat òptim d’un procés d’adaptació és poc estudiat
en les persones més grans.
Objectius
Conèixer la proporció d’individus que envelleixen satisfactòriament i la seva possible
associació amb les magnituds biològiques.
Disseny
Estudi transversal multicèntric realitzat el 2009 en el marc d’un assaig clínic de caigudes i malnutrició d’una mostra d’individus nascuts el 1924, no institucionalitzats i atesos
en 7 centres d’atenció primària.
Material i mètodes
S’analitzen variables sociodemogràfiques, i escales geriàtriques com l’índex de Barthel
(d’ara endavant IB) per activitats bàsiques de la vida diària, MEC (acrònim de l’anglès minimental examen cognitiu) per l’estat cognitiu, escala Tinnetti per mobilitat i equilibri, MNA
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(acrònim de l’anglès mini nutritional assessment) per l’estat nutricional, escala Q_EVA per
percepció de la qualitat de vida, malalties cròniques, índex de comorbilitat Charlson, i la
prescripció farmacèutica i analítica. Es considera com un envelliment satisfactori el fet de
mantenir una funcionalitat mesurada amb l’IB > 90, un nivell de cognició mesurat amb el
MEC > 23 i viure a la comunitat. Les variables registrades en el programari Access van
ser explotades amb el programari lliure PSPP 0.8.5.
Resultats
D’un total de 328 persones, 202 (61,6 %) són dones i 174 (53 %) són vidus. Presentaven hipertensió arterial, 249 (75,9 %), dislipèmia, 168 (51,2 %), diabetis mellitus
(DM), 85 (25,9 %), accident vascular cerebral (AVC), 49 (14,9 %), insuficiència cardíaca,
42 (12,8 %), malaltia pulmonar obstructiva crònica, 34 (10,4 %), infart agut de miocardi,
20 (6,1 %) i malaltia arterial perifèrica, 16 (4,9 %). La mediana, i l’interval de confiança,
entre claudàtors, de l’IB fou 95 [85, 100], MEC 28 [23, 32], MNA 22,5 [22,5, 27,5], Tinet������
ti 8 [5, 9], Q_EVA 60 [50, 75], índex Charlson 1 [0, 2] i la mitjana i, la desviació estàndard,
entre parèntesis, per la polifarmàcia 6,1 (3,3). Les magnituds mesurades al laboratori
clínic van ser la concentració de nombre de leucòcits en la sang, 6,78 (desviació estàndard 1,87), concentració de massa d’hemoglobina en la sang, 13,3 (1,6), concentració de
nombre de plaquetes en la sang, 217 (63), concentració de substància de glucosa en el
plasma, 5,4 [4,8, 6,3], concentració de substància de colesterol, 5,0 (0,9), concentració
de substància de colesterol d’HDL, 1,40 [1,23, 1,7], concentració de substància de colesterol d’LDL, 2,96 (0,81), concentració de substància de creatinini, 83 [70, 104], concentració catalítica d’alanina-aminotransferasa (ALT), 18 [13, 27], concentració de substància
de tirotropina (TSH), 2,09 [1,36, 3,21], concentració de substància de tiroxina no unida
a proteïna (T4 lliure), 15,0 (2,39), concentració de massa de ferritina, 66,8 [37,6, 131,4] i
concentració de massa de proteïna, 73,3 (5,4). Segons els criteris definits, envelleixen
satisfactòriament 162 (49,3 %) individus. L’anàlisi bivariada mostrà l’associació entre l’envelliment satisfactori i la major part d’escales geriàtriques, diagnòstics de malaltia arterial
perifèrica, AVC i DM i la percepció de qualitat de vida, així com la concentració de massa
d’hemoglobina en la sang (p = 0,002), concentració de substància de triglicèrid en el plasma (p = 0,002), concentració de substància de tiroxina no unida a proteïna (p = 0,003),
concentració de massa de ferritina (p = 0,006), concentració de massa de proteïna
(p = 0,004) i concentració de massa d’albúmina (p < 0,001). L’anàlisi de regressió logística
va mostrar la persistència de l’associació amb ser home (OR 2,04; IC 95 % 1,01-4,07),
MNA (OR 1,26; IC 95 % 1,14-1,38), Q_EVA (OR 1,02; IC 95 % 1,0-1,03), tiroxina no unida a
proteïna (OR 0,84; IC 95 % 0,74-0,95) i proteïna (OR 1,07; IC 95 % 1,01-1,13).
Conclusions
Gairebé la meitat dels individus de la mostra estudiada presenten envelliment satisfactori. S’observen diferències en algunes magnituds bioquímiques, però en l’anàlisi multivariant sols la concentració de substància de tiroxina no unida a proteïna i la concentració
de massa de proteïna en el plasma resten independentment associades envers aquest
estat. Són necessaris més estudis per ampliar aquests resultats.
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Determinacions urgents de virus
respiratori sincitial mitjançant reacció
en cadena de la polimerasa amb la posada
en marxa d’un servei d’urgències en
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Introducció
El virus respiratori sincitial (d’ara endavant VRS) causa una malaltia contagiosa de
vies respiratòries altes (traqueobronquitis) i baixes (bronquiolitis i pneumònia) que afecta
sobretot als lactants. Constitueix un important motiu de consulta a les urgències pediàtriques dels nostres hospitals, i és important obtenir resultats ràpids que identifiquin els
pacients infectats per, entre altres mesures, poder-los aïllar en cas necessari. Al nostre
laboratori, més del 70 % de les sol·licituds es concentren al període de desembre a abril.
Objectius
Revisar les sol·licituds de VRS mitjançant reacció en cadena per la polimerasa (PCR,
acrònim de l’anglès polymerase chain reaction) després de l’ampliació de l‘horari d’activitat del laboratori de microbiologia amb un servei d’atenció continuada d’urgències fins a
les 22 h tots els dies de la setmana.
Material i mètodes
Des de setembre del 2015, el laboratori de microbiologia de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida compta amb un servei d’atenció continuada en microbiologia
de 8 h a 22 h tots els dies de la setmana, on treballen un tècnic de laboratori de 15 h a
22 h, i un especialista microbiòleg de guàrdia localitzada fins a les 22 h.
Es revisen les sol·licituds de VRS durant el període de l’1 de desembre del 2015 al 14
gener del 2016.
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Procediments:
Horari habitual (de dilluns a divendres de 8 h a 15 h): el procediment es basa en la reacció
en cadena per la polimerasa quantitativa en temps real (RT-PCR, acrònim de l’anglès realtime polymerase chain reaction) (Smart Cycler®, Cepheid®) de l’equip de reactius VRS
d’Argene (Bio-Mèrieux®). L’extracció s’efectua amb BioRobot EZ 1 (Quiagen®).
Horari d’urgències: el procediment es basa en la reacció en cadena per la polimerasa
quantitativa en temps real (RT-PCR) Xpert® Flu / RSV XC (GeneXpert®, Werfen). El resultat
s’obté en poc menys de 2 hores des que arriba la mostra. Si el resultat no és concloent,
la mostra es guarda en nevera fins a l’endemà per la seva repetició per PCR en horari de
programació habitual.
Resultats
En total s’han rebut 195 sol·licituds de VRS, identificant-ne 101 (52 %).
Horari habitual: 77 mostres, amb una identificació del virus en el 36 %.
Horari d’urgències: 118 mostres (61 % del total de les sol·licituds) amb una identificació
del virus en 73 (62 %).
No hem obtingut cap mostra amb un resultat no concloent en l’horari d’urgències, ni
tampoc cap problema en la realització del procediment per part dels tècnics de laboratori.
La distribució per grups d’edat ha estat: 1 mes (25 %), de 1 mes a 6 mesos (20 %), de
6 mesos a 1 any (36 %), d’1 any a 2 anys (7 %), i més de 2 anys (12 %).
Conclusions
En el temps que portem amb el servei de guàrdia de microbiologia, els resultats estan
sent molt satisfactoris, ja que més de la meitat de les mostres arriben en horari d’urgències.
Tot i que el període analitzat és curt, veiem que el percentatge de mostres amb una
identificació del virus és més gran en les mostres recollides fora de l’horari laboral.
El procediment amb Gene
����������������������������������������������������������������
Xpert������������������������������������������������������
és de fàcil aprenentatge i maneig per part del personal tècnic, i creiem que és molt adequat per a la seva utilització en un laboratori d’urgències de microbiologia.
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Associació entre el genotip del
gen HFE i el perfil bioquímic de
sobrecàrrega de ferro
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Introducció
L’hemocromatosi hereditària (d’ara endavant HH) és una malaltia autosòmica recessiva
caracteritzada per l’acumulació de ferro en diferents òrgans, principalment el fetge, alterant-ne tant l’estructura com la funció. El diagnòstic inicial de l’HH es basa en la clínica,
acompanyada d’una evidència bioquímica de sobrecàrrega de ferro: la «saturació de
transferrina» (fracció de substància de transferrina(llocs d’enllaç al ferro; P)—Ferro, d’ara
endavant ST) en el plasma per sobre l’interval de referència, i la concentració de ferritina
en el plasma (d’ara endavant F) per sobre l’interval de referència. Posteriorment es confirma amb l’anàlisi genètica del gen HFE. L’anàlisi genètica es basa en la identificació de
les mutacions p.Cys282Tyr (p.C282Y) i p.His63Asp (p.H63D) en el gen HFE. Les guies
clíniques recomanen realitzar l’estudi genètic en individus amb valors per sobre l’interval
de referència de ST i F.
Objectius
Estudiar la prevalença dels genotips de l’HH en el nostre hospital. Determinar l’associació entre cada genotip i el perfil bioquímic per tal d’analitzar quina proporció de pacients
remesos per a l’anàlisi genètica tenien sobrecàrrega de ferro.
Material i mètodes
Es tracta de 322 pacients remesos per a l’anàlisi genètica de l’hemocromatosi durant
el període del 2011 al 2015 que es van estudiar retrospectivament. Es va recollir la informació clínica i les magnituds bioquímiques disponibles dels pacients (sexe, edat, ST, F,
concentració de ferro i concentració de transferrina en el plasma, altres indicadors de
l’estat de ferro de l’organisme i magnituds relacionades amb la funció hepàtica). Els valors
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de ST i F estaven disponibles en 275 pacients. La presència de les mutacions p.C282Y i
p.H63D en el gen HFE es va analitzar mitjançant l’amplificació del gen i posterior digestió
del producte amb enzims de restricció.
Resultats
En els 275 individus amb valors ST i F disponibles, 2,9 % presentaven el genotip
p.C282Y/p.C282Y, 8,0 % el genotip p.C282Y/p.H63D i 89,1 % genotips no associats a
HH (genotips negatius). En el grup de pacients amb criteris de sobrecàrrega de ferro
(TS > 45 % i F > 400 ng/mL en homes o F > 140 ng/mL en dones), la freqüència del genotips p.C282Y/p.C282Y i p.C282Y/p.H63D era 7,1 % (6/85) i 5,8 % (5/85), respectivament.
Els valors de ST i F es van analitzar de forma independent segons el genotip i sexe del
pacient. Valors per sobre l’interval de referència de ST es van detectar en tots els pacients
homes p.C282Y/p.C282Y, en 36,8 % d’homes p.C282Y/p.H63D i en 31,7 % d’homes amb
el genotip habitual (wild type en anglès). El percentatge d’homes amb valors per sobre
l’interval de referència de F era similar entre tots els grups. Per altra banda, no es van
observar diferències estadísticament significatives en la freqüència de dones amb valors
per sobre l’interval de referència de ST i F segons el genotip.
Els individus amb genotips negatius presentaven valors de la concentració dels enzims
relacionats amb la funció hepàtica, aspartat-aminotransferasa, alanina-aminotransferasa
i g-glutamiltransferasa, per sobre l'interval de referència, comparats amb els observats en
pacients amb p.C282Y/p.C282Y i p.C282Y/p.H63D.
Conclusions
La prevalença d’individus amb p.C282Y/p.C282Y en el grup de pacients clínicament
remesos és menor a la descrita en altres cohorts de pacients amb evidències clíniques
d’HH. Aquest resultat s’explica per diferents factors: a) el 30,9 % de pacients complien els
criteris de sobrecàrrega de ferro; b) individus amb el genotip negatiu presentaven valors
per sobre l’interval de referència dels enzims relacionats amb la funció hepàtica, indicatiu
d’inflamació o alteració hepàtica, la qual pot ser el motiu dels valors observats en ells
també per sobre de l’interval de referència de ST i F.
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Evolució de la infecció per Neisseria
gonorrhoeae a la nostra població
des del 2012 fins el 2015
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Sole, S. Puértolas Cano, B. Galán Lacoba,
A. Bernet Sánchez, J. Aramburu Arnuelas,
M. García González
Laboratori Clínic
Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Lleida

Introducció
La gonorrea és causada per Neisseria gonorrhoeae (d’ara endavant NG), i és una
de les malalties de transmissió sexual més prevalents en el món (78 milions de casos,
l’any 2015).
Objectius
Revisar l’evolució de nous casos d’infecció genital per NG els últims quatre anys a la
regió sanitària de Lleida.
Material i mètodes
Hem realitzat un estudi descriptiu retrospectiu amb els casos d’infecció per NG des
del 2012 al 2015.
L’aïllament es realitza cultivant les mostres en medi de Thayer-Martin���������������
����������������������������
i agar xocolata, incubant 48 hores en CO2. La identificació es realitza pel sistema API (Bio-Merieux)
o MALDI-TOF (acrònim de l’anglès matrix-assisted laser desorption-ionization—time of
flight) (Brücker).
Resultats
S’ha aïllat NG en 41 mostres de 40 pacients procedents d’hospital, consultes externes
i atenció primària. D’aquestes mostres, 35 van ser mostres uretrals, 4 vaginals, 1 rectal
i 1 peritoneal.
L’any 2012, 2013, 2014 i 2015 hi va haver respectivament, 10, 8, 7 i 17 mostres amb
identificació de NG.
Del 2012 al 2015 es va identificar Neisseria gonorrhoeae en 34 homes (85 %) i en
6 dones (15 %).
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NG va ser més prevalent del 2012 al 2014 en els pacients menors de 30 anys (78,3 %)
que en els de 30 anys o més (21,7 %). El 2015 es va aïllar més NG en els pacients de 30
o més anys (64,7 %) que en els menors de 30 (35,3 %).
El 2012 i 2015 va haver-hi més casos de gonorrea en els pacients d’origen estranger
(54,5 %) que en d’origen espanyol (45,5 %). En canvi el 2013 i el 2014 van haver-hi més
casos en pacients d’origen espanyol (71,4 %) que d’origen estranger (28,6 %).
En les mostres en què es va aïllar NG durant aquest període es van trobar coinfeccions
en el 4,9 % de Candida albicans, 4,9 % de Chlamydia trachomatis (d’ara endavant CT),
2,4 % de Trichomonas vaginalis i 2,4 % de Candida parapsilosis.
De les 41 mostres amb NG aïllada, es van processar 8 per a la identificació conjunta
de CT. D’aquestes, 2 van ser positives (25 % de mostres processades).
La identificació de Treponema pallidum va tenir lloc a les mostres amb NG en un
20,0 %, 62,5 %, 100,0 % i 70,6 %, respectivament, els anys 2012, 2013, 2014 i 2015. Es
va trobar un cas de sífilis activa. I també es van trobar casos amb el virus de la immunodeficiència humana (VIH), virus de l’hepatitis B (VHB) i virus de l’hepatitis C (VHC) en
un 30,0 %, 62,5 %, 100,0 % i 70,6 %, respectivament, els anys 2012, 2013, 2014 i 2015.
Conclusions
El nombre de mostres en què es va identificar Neisseria gonorrhoeae és notablement inferior en aquest període 2012-2015 (n = 42) que en un estudi previ del 2004-2007
(n = 97).
La infecció per NG predomina en el sexe masculí. El perfil d’edat de noves infeccions,
passa de ser més prevalent en pacients menors de 30 anys a majors de 30 anys.
La coinfecció de CT i NG representa un 25 % de les mostres en les quals es van estudiar els dos microorganismes. Cal tenir en compte que la mida mostral no és molt àmplia.
Els estudis d’anticossos complementaris a l’estudi de les malalties de transmissió sexual han augmentat fins a l’any 2014, però el 2015 van baixar. Aquesta tendència s’hauria
de seguir valorant.
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Avaluació del mètode de la reacció
en cadena de la polimerasa en temps
real sense extracció de DNA
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Introducció
L’extracció del DNA de la mostra del pacient és un pas previ necessari per a prosseguir
amb l’anàlisi genètica, a causa que l’hemoglobina és un inhibidor de la reacció en cadena
de la polimerasa (PCR). Les polimerases que s’empren actualment a la PCR a temps real
són molt sensibles i podrien permetre detectar el DNA amplificat sense haver de sotmetre
la mostra del pacient a procediments d’extracció del DNA manuals o semi-manuals –que
consumeixen temps–, o automatitzats –més cars–.
Objectiu
Avaluar el mètode de la PCR a temps real sense extracció completa del DNA amb les
polimerases habituals.
Materials i mètodes
S’empren 30 mostres que han estat ja analitzades pel procediment habitual de detecció dels al·lels DQ2 del laboratori. S’agafen alíquotes de sang directament del tub amb
EDTA-3K i se sotmeten a una lisi eritrocítica, segons una adaptació del mètode descrit per
Martínez-Serra: es barregen 100 mL de sang amb 900 mL d’una solució de lisi d’eritròcits
(Tris 20 mmol/L MgCl2 5 mmol/L) i s’incuba durant 10 minuts. Se centrifuga la barreja
durant 2 minuts i s’elimina el sobrenedant. Posteriorment es fa un rentat del precipitat de
cèl·lules leucocitàries amb 900 mL de tampó de fosfat.
Les concentracions de DNA de la mostra resultant s’han mesurat per fluorimetria mitjançant el sistema de mesura Quantus® (Promega).
Es realitza la PCR en temps real amb corbes de fusió seguint el protocol habitual del
nostre laboratori. La barreja de reacció va incloure SsoFast EvaGreen Supermix (BioRad),
els encebadors específics (20 mmol/L), els encebadors de control intern (20 mmol/L), ai–281–

gua bidestil·lada estèril i la mostra del pacient després de lisar els eritròcits. Per a optimitzar les condicions de la PCR es van provar diferents variants del mètode: durant l’extracció es van fer rentats amb TE 1x –quelant del grup hem–, es van modificar el nombre
de cicles de PCR i es va augmentar la concentració dels encebadors.
Resultats
El procés de lisi eritrocítica amb un únic rentat dura 15 minuts i s’obtenen mostres
translúcides però amb cert contingut d’hemoglobina residual amb una concentració de
DNA d’aproximadament 5 ng/µL. Respecte al procediment d’extracció habitual que inclou una etapa de lisi de leucòcits i que dura uns 35 minuts, obtenim una reducció considerable del temps del procés.
Per a les 30 mostres s’han obtingut els mateixos resultats per als al·lels HLA-DQ2 tant
pel nostre mètode de referència com per a la PCR sense extracció prèvia de DNA. Els
mètodes són intercanviables amb una especificitat i sensibilitat analítiques del 100 %.
Afegir un rentat amb TE 1x com a quelant del grup hem, i modificar la concentració
dels encebadors específics, no ha incrementat el senyal del fluoròfor EVA-Green. D’altra
banda, l’augment de 35 a 40 cicles sí que ha permès augmentar la quantitat de DNA
amplificat. Tot i això, l’optimització de la reacció no ha aconseguit, en cap cas, senyals
de fluorescència equivalents a la PCR a temps real amb mostres de DNA completament
extret, on els senyals obtinguts són 10 vegades més elevats.
Conclusions
La PCR sense extracció prèvia del DNA permet genotipar igualment els pacients estalviant en els costos directes de l’extracció automatitzada del DNA però obtenint un menor
senyal del fluoròfor.
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Es compleix la indicació en la sol·licitud
de l’estudi genètic de la celiaquia?
J.A. Puertas González,
B. Fernández Cidón, M. Carratini Moraes,
R. Rigo Bonnin, B. Candás Estébanez,
P. Alía Ramos, A. Padró Miquel
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
La malaltia celíaca és una enteropatia definida com una intolerància permanent a les
proteïnes del gluten. En els darrers 50 anys la prevalença ha augmentat de manera significativa, possiblement a causa d’un augment del diagnòstic.
La causa de la malaltia és desconeguda però en el desenvolupament de la simptomatologia intervenen factors genètics (HLA-DQ2 i DQ8), ambientals (exposició al gluten) i
immunològics (anticossos contra les proteïnes del gluten).
Malgrat que el genotipat d’HLA-DQ2/DQ8 no ha de ser emprat com a primera eina en
el diagnòstic de la malaltia celíaca, sí que és convenient determinar-lo per a descartar la
malaltia celíaca en determinades situacions, que queden recollides en les diferents guies
clíniques de malaltia celíaca.
Objectiu
Determinar si les sol·licituds de l’estudi genètic de celiaquia a la Unitat de Genètica
Molecular del nostre centre són coherents amb les indicacions de les guies.
Materials i mètodes
S’han revisat les indicacions de les sol·licituds d’estudi genètic de susceptibilitat a la
celiaquia, que inclou els haplotips HLA-DQ2 i HLA-DQ8, durant un període de 3 mesos
(n = 245).
Els pacients s’han estratificat en funció de les indicacions recollides a la guia del Ministeri de Sanitat i Consum (d’ara endavant MSC): Grup 1, pacients amb sospita clínica
fundada i estudi serològic negatiu; Grup 2, individus d’alt risc entre familiars i pacients
amb malalties associades amb anticossos positius i biòpsia normal; Grup 3, familiars d’un
pacient celíac; Grup 4, individus amb presència d’anticossos que rebutgin la biòpsia; i
Grup 5, individus en dieta sense gluten que volen reintroduir-lo. Els pacients que no compleixen cap dels requisits han estat agrupats en un grup independent.
–283–

D’altra banda, els grups s’han dividit segons l’edat (pediàtrica o adulta) i la procedència del pacient (atenció primària o hospitalària).
Resultats
El 76 % d’individus (n = 185) han quedat classificats de la següent manera: al Grup 1,
165 individus (67 %); al Grup 2, 6 individus (2 %); al Grup 3, 33 individus (13 %); al Grup 4,
cap individu (0 %); i al Grup 5, 12 individus (5 %). Trenta-un individus s’han classificat en
3 grups, i un individu en dos.
Els 60 pacients restants (24 %) no compleixen els requisits per poder ser classificats
segons cap de les cinc indicacions proposades a la guia del MSC, i per tant l’estudi genètic no estaria justificat. Cap d’aquests pacients té antecedents familiars de celiaquia.
Dos d’ells no presenten simptomatologia. En altres 42 casos, no s’ha realitzat l’estudi immunològic. Per últim, 16 pacients presenten anticossos i biòpsia duodenal patològica, de
manera que ja tenen el diagnòstic definitiu de malaltia celíaca, i en aquests casos l’estudi
genètic no seria necessari.
Els resultats d’incompliment de la indicació de l’estudi genètic són independents de
l’origen del centre de sol·licitud i de l’edat del pacient.
Conclusions
Una quarta part de les sol·licituds d’estudi genètic de celiaquia analitzades en aquest
treball no segueixen les indicacions de les guies de pràctica clínica. Els resultats poden
suggerir la necessitat d’unificar els criteris de la sol·licitud de l’estudi genètic de la celiaquia.
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Estudi del càlcul del límit d’estabilitat
de diverses magnituds bioquímiques
que es mesuren de forma urgent
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A. Arbiol Roca, M. Dastis Arias, J. Valero Politi
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
L’estabilitat de les magnituds biològiques es veu afectada per les condicions de conservació de les mostres al laboratori. És recomanable que cada laboratori conegui els
seus límits d’estabilitat, en les condicions habituals de treball. El càlcul dels límits d’estabilitat ha de basar-se sempre en les recomanacions de les societats científiques.
Als laboratoris d’urgències, un dels motius principals per a conèixer l’estabilitat de les
magnituds biològiques és que pot ser necessari mesurar una magnitud biològica a una
mostra obtinguda hores abans.
Objectiu
Calcular el límit d’estabilitat de la concentració en el plasma de 15 components bioquímics que es mesuren habitualment al laboratori d’urgències, en mostres conservades a
temperatura ambient.
Materials i mètodes
Les mostres s’obtenen en tubs de 4 mL amb heparina de liti com a anticoagulant, sense gel separador (Vacuette®), i se centrifuguen a 1 500 g durant 10 minuts. La mesura de
les magnituds es realitza a l’analitzador Cobas® 6000 (Roche Diagnostics).
Se seleccionen, aleatòriament, al menys 30 mostres per cada interval de temps estudiat. Es processen a l’arribada al laboratori d’urgències (t0) i es conserven en les condicions
següents: al tub d’extracció amb tap, a 24 ºC i exposades a la llum. A les 12 hores es
tornen a analitzar (t f). Es calcula el límit d’estabilitat E de les magnituds segons les recomanacions de la Societat Espanyola de Bioquímica Clínica i Patologia Molecular (SEQC)
mitjançant la fórmula E = 1,65 · CV. Per a les magnituds que resulten no ser estables
a les 12 hores, es procedeix de la mateixa manera, i successivament, al temps final 8,
4 o 2 hores.
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La imprecisió (CV) es calcula processant una barreja de plasmes de pacients a cada
sèrie analítica durant un mínim de 22 dies.
Es calcula la desviació percentual (DP) entre cada parella de resultats mitjançant la
fórmula DP = |100 (∑ (Yi - X i) / X i) / n)|; on i = 1, 2, …, n; Yi: el resultat a tf; X i: el resultat
a t0; i n = nombre de mostres. Es considera que una magnitud és estable quan la DP
obtinguda no supera l’E.
Resultats

A la següent taula es mostren els resultats de CV (%) obtinguts per a cada magnitud
estudiada, el temps (en hores) durant les que és estable i els resultats d’E i DP (%) obtinguts a aquells temps, així com el nombre de mostres (n) utilitzades en cada cas.
Conclusions
Només dues de les magnituds bioquímiques estudiades presenten una estabilitat igual
o inferior a 2 hores.
Conèixer el període de temps en què és estable una magnitud bioquímica és necessari
per a assegurar la veracitat dels resultats obtinguts quan el mesurament es demora un
temps des de l’arribada al laboratori de la mostra.
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Infeccions per Staphylococcus aureus
resistent a la meticil·lina: revisió d’un any
M.P. Recuero, M. Regué, M.L. Cruellas,
M. Montagut, J. Prieto, A. Bernet, M. García
Secció de Microbiologia
Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Lleida

Objectiu
Estudiar els aïllaments de Staphylococcus aureus resistent a la meticil·lina (d’ara endavant MRSA) al nostre territori, així com la seva sensibilitat antibiòtica.
Material i mètodes
Es revisen els aïllaments clínicament significatius de Staphylococcus aureus resistent
a l’oxacil·lina (MRSA) de mostres de pacients procedents tant d’un hospital universitari
de nivell II, com d’atenció primària. Les mostres es van sembrar de forma convencional,
afegint el medi selectiu MRSM (Bio-Mèrieux®) quan es va considerar necessari. Es van
excloure les mostres rebudes per al cribratge de microorganismes multiresistents.
La identificació es basa en l’espectrometria de masses MALDI-TOF (acrònim de l’anglès matrix-assisted laser desorption-ionization—time of flight) (Bruker®) a partir d’una
colònia i l’antibiograma es realitza pel sistema Wider® (Soria Melguizo, S.A.). Quan la identificació es va fer d’una colònia crescuda a partir del medi selectiu, es va fer el dictamen
provisional d’aïllament de MRSA, pendent de la confirmació i l’antibiograma.
Resultats
En total hem aïllat MRSA de 211 pacients, fet que globalment suposa el 25 % del total
de Staphylococcus aureus. El 65 % d’aquests pacients amb MRSA venien de l’àmbit
hospitalari i la resta d’atenció primària.
No hem trobat diferències en la proporció de MRSA (respecte al total de Staphylococcus aureus) en funció de la procedència dels pacients (hospital o atenció primària).
La distribució dels MRSA aïllats en funció de la mostra és: infeccions de pell i parts
toves 73 %, respiratòries 9 %, hemocultius 7 %, orines 5 % i altres mostres 6 %.
Infeccions de parts toves per Staphylococcus aureus: 26 % MRSA en mostres d’atenció primària i 25 % en mostres d’hospital.
El patró de resistència antibiòtica dels MRSA hospitalaris és similar al dels extrahospitalaris, amb una alta resistència a la levofloxacina (85 %) i l’eritromicina (39 %). Els antibiòtics més actius in vitro són la teicoplanina, la vancomicina, el linezolid i la daptomicina
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(100 % sensible), així com la rifampicina (99 % sensible), el cotrimoxazol (96 % sensible) i
l’àcid fusídic (99 % sensible). El 12 % dels MRSA són resistents a la mupirocina.
Conclusions
El medi selectiu MRSM seguit d’identificació per MALDI-TOF ens permet avançar el
diagnòstic microbiològic d’aquestes soques en 1 dia, fins a obtenir l’estudi complet de la
sensibilitat, que és de gran importància en pacients ingressats, i especialment en mostres
com els hemocultius.
Dels Staphylococcus aureus aïllats d’infeccions de parts toves de pacients ambulatoris, el 26 % són MRSA, el que suposa un augment respecte el 2008, que era el 17 %.
Respecte a la sensibilitat antibiòtica de les soques MRSA, no hem observat diferències en les resistències entre l’atenció primària i l’hospital. En els resultats globals de la
sensibilitat als antibiòtics, observem una tendència a l’increment en les soques sensibles
a l’eritromicina (del 31 % el 2008 al 61 % el 2015).
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Avaluació del sistema de mesura
Acquity-FLR® per al mesurament simultani
de la concentració de difosfat de tiamina
i 5’-fosfat de piridoxal en la sang
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J.M. González de Aledo CastillO, S. Moreno Pérez,
A. Padró Miquel, B. Candás Estébanez, P. Alía Ramos
Àrea de Bioquímica Especial
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L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
El difosfat de tiamina –forma molecular biològicament activa de vitamina B1– és una
vitamina hidrosoluble essencial que actua, principalment, com a coenzim de la piruvatdescarboxilasa, l'a-cetoglutarat-deshidrogenasa i la trancetolasa. El 5'-fostat de piridoxal
–forma molecular biològicament activa de vitamina hidrosoluble B6– té un paper clau en
la modulació de l'expressió gènica d'hormones esteroïdals i és el cofactor indispensable
d'una àmplia varietat d'enzims (aminotransferases, racemases, aldolases, deshidratases,
descarboxilases, i la cistationina g-liasa, entre altres) del metabolisme intermediari. El
valor semiològic de les magnituds relacionades amb aquestes vitamines rau en conèixer
quin és el seu estat nutricional a l'organisme atès que el seu dèficit pot donar lloc a diferents tipus de malalties.
Objectius
L’objectiu d’aquest treball és avaluar les propietats metrològiques (imprecisió, biaix i error de mesura) d’un sistema de mesura Acquity-FLR® (Waters Cromatografía), basat en la
cromatografia líquida d’alta eficàcia acoblada a la fluorimetria (HPLC-FLR), per al mesurament simultani de la concentració de difosfat de tiamina i 5’-fosfat de piridoxal en la sang.
Material i mètodes
S’utilitza l’equip de reactius Vitamin B1 and B6 Reagent kit for HPLC analysis (referència 52 000) de Chromsystems® i una columna de fase inversa Cortecs® UPLC®
C18 2,1 x 75 mm; 1,6 µm (Waters).
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L’estudi de la imprecisió està basat en les recomanacions de l’Agència Europea del
Medicament (EMA, acrònim de l’anglès European Medicines Agency). Per dur a terme
l’estimació de la imprecisió interdiària (CV) i el biaix relatiu (d r) es processen, durant
15 dies, dos materials de control de matriu sanguínia Vitamins B1/B6 Whole Blood Control
Bi-Level I+II (referència 0164) (Chromsystems). Per calcular el dr s’utilitzen com a valors
convencionals, els assignats pel fabricant del material de control. L’estudi de l’error de
mesura (Em) es realitza fent servir dos materials de control corresponents al programa
d’avaluació externa de la qualitat (PAEQ) RfB-VT de l’Institut de Referència per als Laboratoris Clínics de d’Alemanya (RfB). Per al càlcul de l’Em, com a valors convencionals (µ)
s’empren les medianes dels valors consensuals grupals dels diferents laboratoris participants al PAEQ que utilitzen l’HPLC-FLR com a principi de mesura.
Resultats
Per a la concentració de difosfat de tiamina, a uns valors mitjans de 55,2 i 215 nmol/L,
els CV són 9,2 i 6,7 % i els dr -5,2 i -2,7 %, respectivament. Per a la concentració de
5’-fosfat de piridoxal, els CV són 7,5 i 5,4 % i els dr 7,2 i 6,5 %, a uns valors mitjans de
44,2 i 114 nmol/L. Els Em són -18,3 % (µ = 4,71 nmol/L) i -9,9 % (µ = 89,3 nmol/L) per a la
concentració de difosfat de tiamina i 5,2 % (µ = 48,1 nmol/L) i 9,5 % (µ = 408,6 nmol/L),
per a la concentració de 5’-Fosfat de piridoxal.
No s’han superat els requisits metrològics per al CV i dr establerts per l’EMA (15 %) ni
per a l’Em (30 %), establert pel proveïdor del PAEQ.
Conclusions
Tenint en compte les propietats metrològiques del sistema de mesura avaluat, aquest
seria apte per dur a terme el mesurament simultani de la concentració de difosfat de
tiamina i 5’-fosfat de piridoxal en la sang.
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Introducció
La ciclosporina A és un undecapèptid cíclic lipofílic amb propietats immunosupressores que és àmpliament utilitzat en el monitoratge farmacoterapèutic de pacients sotmesos a un trasplantament d’òrgan. En l’actualitat, existeixen nombrosos procediments
de mesura basats en la immunoanàlisi que permeten el mesurament de la concentració
d’aquest fàrmac en la sang però, de tots ells, se’n ha desenvolupat un que empra l’electroquimioluminiscència (ECLIA) com a sistema de detecció.
Objectius
Els objectius d’aquest treball són avaluar les propietats metrològiques (imprecisió, biaix i error de mesura) d’un sistema de mesura Cobas® 6000 (Roche Diagnostics), basat
en l’ECLIA, per al mesurament de la concentració de ciclosporina A en la sang, i dur a
terme un estudi d’intercanviabilitat entre aquest sistema i l’emprat habitualment al nostre
laboratori (Acquity-TQD® de ��������������������������������������������������������������
Waters��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
Cromatografía������������������������������������������
), basat en la cromatografia líquida d’alta eficàcia acoblada a l’espectrometria de masses en tàndem (HPLC-MS/MS).
Material i mètodes
L’estudi de la imprecisió està basat en la guia EP05-A3 de l‘Institut per a la Normalització de Laboratoris Clínics (CLSI, acrònim de l’anglès Clinical and Laboratory Standards
Institute). Per dur a terme l’estimació de la imprecisió en un laboratori (CV) –que inclou
la imprecisió intraserial, interserial i interdiària– i el biaix relatiu (dr) es processen, durant
21 dies, tres materials de control de matriu sanguínia PreciControl ISD (��������������
Roche Diagnostics). Per calcular el dr s’utilitzen com a valors convencionals, els assignats mitjançant un
–291–

procediment de mesura de referència (HPLC-MS/MS). L’estudi de l’error de mesura relatiu
(Em) es realitza fent servir tres materials de control corresponents a tres cicles de control
diferents del programa d’avaluació externa de la qualitat (PAEQ) IPTS d’UK-NEQAS. Per
al càlcul de l’Em, com a valors convencionals (µ) s’empren els assignats mitjançat procediments gravimètrics (pesada).
Per a l’estudi de la intercanviabilitat es processen 302 mostres de pacients (96 amb
trasplantament de medul·la òssia, 80 amb trasplantament hepàtic, 69 amb trasplantament de pulmó, 30 amb trasplantament cardíac i 27 amb trasplantament renal) pels
analitzadors Cobas® 6000 i Acquity-TQD®. Posteriorment, es duu a terme una regressió
paramètrica ponderada de Deming mitjançant el programa informàtic WinCAEv® (Roche
Diagnostics).
Resultats
A uns valors mitjans de 72,8, 340 i 1 089 µg/L, els CV són 3,3, 2,2 i 2,5 % i els dr 0,2,
1,3 i -15,1 %, respectivament. Els Em són -16,6 % (µ = 50,0 µg/L), -6,5 % (µ = 150 µg/L) i
4,7 % (µ = 500 µg/L).
No s’han superat els requisits metrològics per al CV i dr establerts pel CLSI (15 %) ni
per a l’Em (30 %), obtingut del proveïdor del PAEQ.
Existeix un biaix proporcional entre els analitzadors Cobas® 6000 i Acquity-TQD®.
L’equació d’intercanviabilitat obtinguda és y = 2,79 (IC 95 % = -0,70 - 5,98) +
1,06 (IC 95 % = 1,04 - 1,09)·x i presenta un coeficient de correlació de Pearson de 0,980.
Conclusions
Tenint en compte les propietats metrològiques del sistema de mesura avaluat, aquest
podria ser útil per al monitoratge farmacoterapèutic de ciclosporina A en pacients que
han estat sotmesos a diferents tipus de trasplantament.
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Introducció
El tacrolimus és un macròlid lipofílic que, a causa de les seves propietats immunosupressores, és àmpliament utilitzat en la terapèutica del trasplantament d’òrgans sòlids.
Els sistemes de mesura basats en la immunoanàlisi són àmpliament utilitzats en els laboratoris clínics per al monitoratge farmacoterapèutic d’aquest fàrmac. Recentment, s’ha
desenvolupat un nou procediment de mesura basat en la immunoanàlisi electroquimioluminiscent (ECLIA) que permet el mesurament de la concentració de tacrolimus en la sang.
Objectius
Els objectius d’aquest treball són avaluar les propietats metrològiques (imprecisió, biaix i error de mesura) d’un sistema de mesura Cobas® 6000 (Roche Diagnostics), basat
en l’ECLIA, per al mesurament de la concentració de tacrolimus en la sang, i dur a terme
un estudi d’intercanviabilitat entre aquest sistema i l’emprat habitualment al nostre laboratori (Acquity-TQD® de Waters Cromatografía), basat en la cromatografia líquida d’alta
eficàcia acoblada a l’espectrometria de masses en tàndem (HPLC-MS/MS).
Material i mètodes
L’estudi de la imprecisió està basat en la guia EP05-A3 de l‘Institut per a la Normalització de Laboratoris Clínics (CLSI, acrònim de l’anglès Clinical and Laboratory Standards
Institute). Per dur a terme l’estimació de la imprecisió en un laboratori (CV) –que inclou
la imprecisió intraserial, interserial i interdiària– i el biaix relatiu (dr) es processen, durant
21 dies, tres materials de control de matriu sanguínia PreciControl ISD (��������������
Roche Diagnostics). Per calcular el dr s’utilitzen com a valors convencionals, els assignats mitjançant un
procediment de mesura de referència (HPLC-MS/MS). L’estudi de l’error de mesura rela-
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tiu (Em) es realitza fent servir tres materials de control corresponents a cicles de control
diferents del programa d’avaluació externa de la qualitat (PAEQ) IPTS d’UK-NEQAS. Per
al càlcul de l’Em, com a valors convencionals (µ) s’empren els assignats mitjançat procediments gravimètrics (pesada).
Per a l’estudi de la intercanviabilitat es processen 190 mostres de pacients (71 amb
trasplantament hepàtic, 60 amb trasplantament renal i 59 amb trasplantament cardíac)
pels analitzadors Cobas® 6000 i Acquity-TQD®. Posteriorment, es realitza una regressió
paramètrica ponderada de Deming mitjançant el programa informàtic WinCAEv® (Roche
Diagnostics).
Resultats
A uns valors mitjans de 2,41, 10,1 i 18,8 µg/L, els CV en els materials de control són
2,2, 1,3 i 1,7 % i els dr -6,0, -2,9 i -5,3 %, respectivament. Els Em són 15,0 % (µ = 2,0 µg/L),
7,2 % (µ = 7,0 µg/L) i 2,6 % (µ = 15,0 µg/L).
No s’han superat els requisits metrològics per al CV i dr establerts pel CLSI (15 %) ni
per a l’Em (30 %), obtingut del proveïdor del PAEQ.
Existeix un biaix proporcional entre els analitzadors Cobas® 6000 i Acquity-TQD®. Els
valors de l’ordenada en l’origen, el pendent i el coeficient de correlació de Pearson de
l’equació d’intercanviabilitat són -0,146 (IC 95 % = -0,299 - 0,007), 1,08 (IC 95 % = 1,05 - 1,11)
i 0,979, respectivament.
Conclusions
Atenent als valors obtinguts de les propietats metrològiques del sistema de mesura
avaluat, aquest podria ser útil per al monitoratge farmacoterapèutic de tacrolimus en
pacients sotmesos a un trasplantament d’òrgan sòlid.
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Introducció
Les catecolamines (adrenalini i noradrenalini) participen en múltiples processos cardiovasculars i metabòlics, incloent l’augment de la freqüència cardíaca, la pressió arterial, la
contractilitat miocardíaca i la velocitat de conducció cardíaca. Les catecolamines es metabolitzen mitjançant dos sistemes enzimàtics, l’enzim catecol-O-metiltransferasa (COMT;
EC 2.1.1.6) i l’enzim monoamino oxidasa (MAO; EC 1.4.3.4). El COMT converteix l’adrenalina i la noradrenalina en 3-metoxiadrenalina (metanefrina) i 3-metoxinoradrenalina (normetanefrina), que serveixen de substrat al MAO per formar 4-hidroxi-3-metoximandelat
(vanilmandelat), el principal producte del metabolisme de les catecolamines.
El mesurament del cabal de substància d’aquests amines biogèniques en l’orina recollida durant 24 hores està indicat en el diagnòstic de tumors neuroendocrins (simpatoadrenals), en el diagnòstic d’alguns tumors del sistema nerviós central, suprarenals o
extrasuprarenals, com el paraganglioma, el neuroblastoma i el feocromocitoma, així com
en el diagnòstic de l’hipotensió ortostàtica.
Objectius
L’objectiu d’aquest treball és avaluar les propietats metrològiques (imprecisió, biaix i
error de mesura) d’un sistema de mesura HPLC-EQ® 1515 (Waters Cromatografía), basat
en la cromatografia líquida d’alta eficàcia acoblada a la voltamperometria (HPLC-EQ), per
al mesurament de la concentració d’adrenalini, noradrenalini, 3-metoxiadrenalini, 3-metoxinoradrenalini i 4-hidroxi-3-metoximandelat en l’orina.
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Material i mètodes
S’utilitzen els equips de reactius Catecholamines in urine Reagent kit for HPLC analysis®, Metanefrines in urine Reagent kit for HPLC analysis® i VMA, HVA, 5-HIAA in Urine
Reagent kit for HPLC analysis®, tots ells de Chromsystems.
L’estudi de la imprecisió està basat en les recomanacions de l’Agència Europea del Medicament (EMA, acrònim de l’anglès European Medicines Agency). Per dur a terme l’estimació de la imprecisió interdiària (CV) i el biaix relatiu (dr) es processen, durant 45 dies no
consecutius, dos materials de control de matriu urinària Endocrine Urine Control normal
range® (referència 0040) i Endocrine Urine Control pathological range® (referència 0050),
ambdós de Chromsystems. Per calcular el dr s’utilitzen com a valors convencionals, els
assignats pel fabricant del material de control. L’estudi de l’error de mesura relatiu (Em) es
realitza fent servir dos materials de control corresponents a cicles de control diferents del
programa d’avaluació externa de la qualitat (PAEQ) Urinary Catecholamines & Metabolites® d’UK-NEQAS. Per al càlcul de l’Em, com a valors convencionals (µ) s’empren les
mitjanes dels valors consensuals grupals dels diferents laboratoris participants al PAEQ
que utilitzen l’HPLC-EQ com a principi de mesura.
Resultats
El valors d’imprecisió i biaix relatiu obtinguts són:
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No s’han superat els requisits metrològics per al CV i dr establerts per l’EMA (15 %).
El valors d’error de mesura relatiu obtinguts són:

En cap cas es va superar l’error de mesura màxim permès establert pel proveïdor del
PAEQ (30 %).
Conclusions
Tenint en compte les propietats metrològiques del sistema de mesura avaluat, aquest
seria apte per dur a terme el mesurament de la concentració d’adrenalini, noradrenalini,
3-metoxiadrenalini, 3-metoxinoradrenali i 4-hidroxi-3-metoximandelat en l’orina i, en conseqüència, el mesurament del cabal de substància de les amines biogèniques en l’orina
recollida durant 24 hores.
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Estudi de la imprecisió interdiària
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masses en tàndem utilitzant materials
de control i mostres de pacients
R. Rigo Bonnin, A. Arbiol Roca,
J.M. González De Aledo Castillo, M. Sanjuás Iglesias,
K. Egea Martínez, S. Moreno Pérez, A. Padró Miquel,
B. Candás Estébanez, P. Alía Ramos
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L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
En les ciències de laboratori clínic, és freqüent assumir que la precisió d’un sistema
de mesura observada per a una magnitud biològica determinada utilitzant materials de
control és la mateixa que la que s’observaria fent servir mostres de pacients. No obstant, la falta d’intercanviabilitat entre ambdós tipus de materials pot donar lloc a valors
d’imprecisió diferents, fet que podria tenir conseqüències adverses en el seguiment dels
resultats dels pacients.
Objectiu
L’objectiu d’aquest treball és estudiar si afecta la possible falta d’intercanviabilitat entre
materials de control i mostres de pacients als valors de la imprecisió interdiària, en un
sistema de mesura que permet el mesurament simultani de la concentració de ciclosporina A, everolimus, sirolimus i tacrolimus en la sang.
Material i mètodes
El sistema de mesura que s’utilitza per al mesurament de la concentració de ciclosporina A, everolimus, sirolimus i tacrolimus en la sang és l’analitzador Acquity-TQD® (Waters
Cromatografía), que empra la cromatografia líquida d’alta i ràpida eficàcia acoblada a
l’espectrometria de masses en tàndem com a principi de mesura.
Per a l’estudi de la imprecisió interdiària es processen, durant 15 dies, dos materials
de control de matriu sanguínia LiquicheckTM Whole Blood Immunosuppressant Control
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(BioRad) i dues barreges de sang de pacients amb valors de les magnituds farmacològiques en estudi similars als dels materials de control. Els materials de control i la barreja
de mostres de pacients s’aliquoten i s’emmagatzemen a -80 ºC per garantir la seva estabilitat.
Una vegada processades totes les mostres en estudi, es calcula la mitjana ( –x ), la
desviació estàndard (s) i el coeficient de variació (CV) per a cada material de control i
barreja de mostres. Posteriorment, es realitza la prova paramètrica F-Snedecor –permet
estudiar l'homogeneïtat de variàncies–, utilitzant un nivell de significació estadística de
0,05, per conèixer si existeixen diferències estadísticament significatives entre els valors
de les imprecisions.
Resultats
Els valors de les –x, les s, els CV obtinguts per a cada material de control i barreja de
mostres de pacients es poden observar en la següent taula:
Materials de control
∑x
(mg/L)
San—Ciclosporina A; 60,6
187
c. massa
San—Everolimus;
3,34
7,14
c. massa
San—Sirolimus;
3,82
8,14
c. massa
San—Tacrolimus;
4,12
9,32
c. massa
Magnitud

n
15
15
15
15
15
15
15
15

s
(mg/L)
3,27
8,04
0,29
0,49
0,32
0,52
0,28
0,46

CV (%)
5,4
4,3
8,7
6,9
8,5
6,4
6,7
4,9

Barreja de mostres de pacients
x
s
n
CV (%)
(mg/L)
(mg/L)
62,2
15
4,23
6,8
194
15
10,1
5,2
3,42
15
0,36
10,5
7,31
15
0,62
8,5
3,95
15
0,41
10,4
8,05
15
0,74
9,2
3,98
15
0,31
7,8
9,45
15
0,53
5,6

P
0,3467
0,4038
0,2143
0,3892
0,3647
0,1992
0,7086
0,3016

No existeixen diferències estadísticament significatives (p > 0,05) entre les variàncies
obtingudes utilitzant materials de control i barreges de sang. Aquests resultats ens permeten afirmar que, pel que fa a la imprecisió interdiària, existeix intercanviabilitat entre els
materials de control i les barreges de sang.
Conclusions
La imprecisió interdiària estimada emprant materials de control no sempre és la mateixa que l’obtinguda amb barreges de mostres de pacients. Aquest fet s’hauria de tenir en
compte a l’hora de calcular la incertesa de mesura d’un resultat i quan es vol interpretar
la significació d’un canvi entre dos resultats d’un pacient, obtinguts en dies diferents,
per a una mateixa magnitud biològica. Per tots aquest motius, seria recomanable que
els laboratoris clínics realitzessin aquest tipus d’estudi per garantir que la utilització de
materials de control en lloc de barreges de mostres de pacients no afecta als valors de
la imprecisió interdiària.
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Introducció
En l’actualitat, a més dels sistemes de mesura basats en la immunoanàlisi, la concentració de micofenolat en el plasma pot mesurar-se emprant sistemes que utilitzen la cromatografia líquida d’alta eficàcia (HPLC) acoblada a l’espectrometria d’absorció molecular
a l’ultraviolat (UV) com a principi de mesura. El fet que aquests darrers sistemes presenten unes millors propietats metrològiques que els basats en la immunoanàlisi, ha conduït
a considerar-los sistemes de mesura de referència. Per altra banda, quan un laboratori
clínic canvia un sistema de mesura per a una magnitud farmacològica determinada –la
qual sol presentar un interval terapèutic d'àmbit universal–, és necessari que realitzi un
estudi d'intercanviabilitat entre els sistemes que li permeti conèixer el biaix existent entre
ambdós.
Objectius
L’objectiu d’aquest treball és dur a terme un estudi d’intercanviabilitat entre un sistema
de mesura basat en la immunoanàlisi i un altre basat en l’HPLC-UV, per a la concentració
de micofenolat en el plasma.
Material i mètodes
El sistema de mesura que empra la l’HPLC-MS/MS com a principi de mesura és
l’Acquity UPLC®-UV® (Waters Cromatografía) utilitzant l’equip de reactius ClinRep® Com����
plete kit for Mycophenolic Acid in plasma de ���������������������������������������
Recipe���������������������������������
. S’empra una columna de fase inversa Acquity® UPLC® BEH C18 2,1x50 mm; 1,7 µm (Waters), un flux de 0,4 mL/min en
modalitat isocràtica i una longitud d’ona de treball de 215 nm. Per altra banda, el sistema
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de mesura basat en la immunoanàlisi utilitzat és l’analitzador Cobas Mira® (�����������
Roche Diagnostics) fent servir l’equip de reactius EMIT® Mycophenolic Acid (Siemens Healthcare
Diagnostics).
Per a l’estudi de la intercanviabilitat es processen, durant cinc mesos, 126 mostres
de pacients que han estat sotmesos a un trasplantament renal, hepàtic o cardíac, amb
valors representatius de tot l’interval de mesura, pel sistema Acquity UPLC®-UV® i pel
sistema Cobas Mira®. Posteriorment, es porta a terme un estudi dels possibles valors
aberrants individuals emprant la prova paramètrica de Grubbs i la prova paramètrica de
Bland-Altman per als possibles valors aberrants per parelles. Seguidament, es realitza
una prova de regressió no paramètrica de Passing-Bablok dels valors mesurats obtinguts,
emprant el programa estadístic Analyse-it® Method Evaluation Edition, 2.14 (Analyse-it
Software).
Resultats i conclusions
Els valors mesurats obtinguts mitjançant ambdós sistemes de mesura no són intercanviables, existeix un biaix proporcional i constant. Els paràmetres a (ordenada a l’origen) i b (pendent) de la recta de regressió, així com els respectius intervals de confiança
obtinguts amb un nivell de significació estadística de 0,05 (valors entre parèntesi) són
a = 0,33 (0,19 - 0,45) i b = 1,17 (1,10 - 1,24).
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Estudi d’intercanviabilitat entre sistemes
de mesura basats en la immunoanàlisi
i en la cromatografia líquida d’alta
eficàcia acoblada a l’espectrometria de
masses en tàndem per a la concentració
de ciclosporina A, everolimus,
sirolimus i tacrolimus en la sang
R. Rigo Bonnin, A. Arbiol Roca,
J.M. González de Aledo Castillo, M. Sanjuás Iglesias,
K. Egea Martínez, S. Moreno Pérez, A. Padró Miquel,
B. Candás Estébanez, P. Alía Ramos
Àrea de Bioquímica Especial
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
La majoria de laboratoris clínics empren sistemes de mesura basats en la immunoanàlisi per al mesurament de la concentració de ciclosporina A, everolimus, sirolimus i tacrolimus en la sang, tot i sabent que aquests presenten una sèrie de limitacions àmpliament
conegudes (interferències relacionades amb el traçador i anticossos, interferències analítiques, existència de reactivitat creuada a causa de la manca d’especificitat de l’anticòs,
entre d’altres). En l’actualitat, els laboratoris estan substituint aquests sistemes per altres
basats en la cromatografia líquida d’alta eficàcia acoblada a l’espectrometria de masses
en tàndem (HPLC-MS/MS) –considerats procediments i sistemes de mesura de referència– que permeten evitar aquestes limitacions i garantir el lliurament de resultats més
fiables. Per altra banda, quan un laboratori clínic canvia un sistema de mesura per a una
magnitud farmacològica determinada –la qual sol presentar un interval terapèutic d'àmbit
universal–, és necessari que realitzi un estudi d'intercanviabilitat entre els sistemes que li
permeti conèixer el biaix existent entre ambdós.
Objectius
L’objectiu d’aquest treball és dur a terme un estudi d’intercanviabilitat entre uns sistemes de mesura basats en la immunoanàlisi i un sistema basat en l’HPLC-MS/MS, per a la
concentració de ciclosporina A, everolimus, sirolimus i tacrolimus en la sang.
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Material i mètodes
El sistema de mesura basat en l’HPLC-MS/MS utilitzat és l’Acquity-TQD® (�����������
Waters�����
Cro����
matografía�������������������������������������������������������������������������
). Per altra banda, els sistemes de mesura basats en la immunoanàlisi emprats són: l’analitzador Cobas Mira® (Roche Diagnostics) fent servir el reactiu EMIT® 2000
Cyclosporin (Siemens Healthcare Diagnostics) per a la concentració de ciclosporina
A; l’analitzador TDX FLx® (Abbott Diagnostics) amb el reactiu Innofluor Certican® (Seradyn Inc.) per a la concentració d’everolimus; i l’analitzador Architect i1000® (Abbott
Diagnostics) per a la concentració de sirolimus i tacrolimus.
Es processen mostres de sang de pacients que han estat sotmesos a un trasplantament renal, hepàtic o cardíac. Durant 20 dies, es realitza el mesurament de la concentració de ciclosporina A (n = 78), everolimus (n = 73), sirolimus (n = 62) i tacrolimus
(n = 99), tant per l’Acquity-TQD® com pels sistemes de mesura basats en la immunoanàlisi. Posteriorment, es porta a terme l’estudi d’intercanviabilitat fent servir la regressió lineal
no paramètrica de Passing-Bablok i la prova paramètrica de Bland-Altman, utilitzant el
programa estadístic MedCalc®.
Resultats i conclusions
Els resultats de l’estudi d’intercanviabilitat es presenten en la següent taula:
Taula. Les equacions de les rectes de regressió són y = a + b·x. Per a la regressió de
Passing-Bablok, y correspon als valors mesurats obtinguts amb els sistemes basats en la
immunoanàlisi i x, als valors mesurats obtinguts al sistema Acquity-TQD®. Per contra, en
l’estudi de Bland-Altman, y és la diferència entre els valors mesurats obtinguts per tots dos
sistemes de mesura i x, els valors mesurats corresponents al sistema Acquity-TQD®.

Magnitud

Sistema
de mesura
basat en la
immunoanàlisi

San—Ciclosporina A;

EMIT®2000 al

c. massa

Cobas Mira

San—Everolimus;

Innofluor ® Certican

c. massa

en el TDxFLx

San—Sirolimus;
c. massa

Estudi
d’intercanviabilitat
realitzat
Passing-Bablok
Bland-Altman
Passing-Bablok
Bland-Altman
Passing-Bablok

Architect i1000
Bland-Altman
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a (IC 95 %)

b (IC 95 %)

r2
0,912

-8,838

1,260

(-15,790-5,609)

(1,194-1,359)

-

-5,651

0,217

0,846

(-24,802-13,502)

(0,172-0,261)

-

0,310

0,867

0,846

(0,400-0,775)

(0,750-1,000)

-

0,499

0,116

0,966

(-1,343-0,364)

(-0,043-0,275)

-

0,479

1,073

0,879

(-0,346-1,021)

(0,977-1,210)

-0,841

0,007

(-1,750-0,068)

(-0,117-0,130)

Magnitud

San—Tacrolimus;
c. massa

Sistema
de mesura
basat en la
immunoanàlisi

Estudi
d’intercanviabilitat
realitzat
Passing-Bablok

Architect i1000
Bland-Altman

a (IC 95 %)

b (IC 95 %)

r2

0,207

1,109

0,996

(-0,039-0,386)

(1,071-1,154)

-0,324

-0,077

(-0,562-0,09)

(-0,109-0,044)

Els estudis de Passing-Bablok��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
i �����������������������������������������������������
Bland-Altman�����������������������������������������
indiquen que existeix un biaix proporcional entre el sistema Acquity-TQD® i els sistemes de mesura basats en la immunoanàlisi
per a la concentració de ciclosporina A i tacrolimus en la sang. D’altra banda, els sistemes de mesura avaluats per a la concentració d’everolimus i sirolimus en la sang són
intercanviables.
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Comparació de dos mètodes per
a la mesura de la concentració
de troponina en el sèrum
S. Rodríguez Lorente,
B. Swadak, M. Armeijach Guijosa, R. Cano Corres,
V. Aguadero Acera, E. Berlanga Escalera
Laboratori Clínic. UDIAT-CD
Corporació Sanitària Parc Taulí
Sabadell

Introducció
El mesurament de la concentració de substància de la troponina T «ultrasensible» en el
sèrum al laboratori d’urgències s’utilitza com a marcador del dany miocardíac.
El procediment emprat actualment, anomenat Troponin T hs (high sensitive), té un
temps de processament de 18 minuts, mentre que n’existeix un de nou, Troponin T hs
STAT (Short Turn Around Time), el temps del qual és de 9 minuts. Tots dos procediments,
basats en la immunoanàlisi electroquimioluminiscent com a principi de mesura, són realitzats en un sistema de mesura Cobas® 6000 (mòdul e601, Roche
�������������������������������
Diagnostics��������������
). La diferència és que l’empra’t actualment realitza dues incubacions mentre que el nou només una.
Objectiu
Amb la finalitat de poder canviar el procediment actual pel nou, s’avaluarà la imprecisió
i l’error sistemàtic relatiu (d’ara endavant ESR) dels dos i la intercanviabilitat entre ells.
Material i mètodes
Per poder avaluar la imprecisió i l’ESR dels dos procediments utilitzem el control
PreciControl Troponin (lot 179-172-04), el qual es presenta en 2 concentracions (TN1 i
TN2). Es processa durant 15 dies no consecutius. Es considera com a valor convencionalment vertader el proporcionat per la casa comercial. Una vegada obtinguts els resultats,
eliminem els aberrants mitjançant la prova de Grubbs, i es calcula el coeficient de variació
(CV) i l’ESR.
Per a l’estudi de la intercanviabilitat es processen 60 mostres de sèrum de pacients
diferents. Es van processar durant 15 dies no consecutius. Una vegada obtinguts els resultats s’eliminen els aberrants mitjançant la prova de Grubbs i Bland-Altamn. El nombre
final de mostres va ser 53. Finalment, es realitza una prova de Passing-Bablock��������
�����������������������
mitjançant el programa estadístic MedCalc ®.
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Resultats
El CV obtingut pel procediment nou, Troponin T hs STAT, per al control TN1 és d’1,29 %
i per al TN2 d’1,45 %. Per a la Troponin T hs, el CV per al control TN1 és de 2,60 % i per al
TN2 de 2,36 %. L’ESR amb la Troponin T hs STAT del TN1 és de -4,06 % i per al TN2 de
-4,05 %. Amb la Troponin T hs l’ESR del control TN1 és de 0,01 % i per al TN2 de 0,40 %.
Per a l’estudi de la intercanviabilitat, la recta obtinguda mitjançant la prova de
Passing-Bablock va ser Y = 0,1769 + 0,9968X, sent l’ordenada a l’origen 0,1769 amb un
interval de confiança del 95 % (IC 95) de -0,4645 a 0,6784, i el pendent de 0,9968 amb
un IC 95 de 0,9855 a 1,003.
Conclusions
El procediment amb Troponin T hs és més imprecís i l’ESR és menor, en canvi amb la
Troponin T hs STAT és més precís però l’ESR és major.
En acabar aquest estudi arribem a la conclusió que tots dos procediments són intercanviables, pel que l’actual es podria substituir pel nou.
Per finalitzar, el procediment emprant Troponin T hs STAT té el gran avantatge que
el temps de processament és de 9 minuts, la qual cosa és molt important al laboratori
d’urgències perquè permetria reduir el temps de lliurament dels resultats.
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Comparació dels resultats de
la mesura de l’antigen CA 19-9
entre dues immunoanàlisis comercials
I. Rosas, A. Leis, M. Carbonell, M.L. Aldea,
E. Ramos, M.C. Pastor, M.L. Granada
Servei de Bioquímica Clínica
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
La concentració de l’antigen carbohidrat 19-9 (d’ara endavant CA 19-9) en el plasma
és un marcador tumoral emprat principalment en les neoplàsies gastrointestinals, sent
d’elecció en els carcinomes pancreàtics. La presència d’hepatopaties, nefropaties, pancreatitis i malaltia pulmonar benigna constitueixen les principals fonts de valors falsos positius. A més, s’han descrit grans discrepàncies en els resultats obtinguts amb diferents
procediments basats en la immunoanàlisi.
Objectius
Comparar els resultats de la concentració de substància arbitrària de CA 19-9 obtinguts en dos procediments diferents basats en la immunoanàlisi i avaluar el seguiment de
pacients oncològics i la seva relació amb l’antigen carcinoembriogènic (CEA).
Material i mètodes
Es van analitzar 402 mostres de plasma recollides al nostre hospital entre els mesos
de setembre i desembre de l’any 2015. Pel mesurament de la concentració de substància
arbitrària de CA 19-9 es va utilitzar el procediment basat en la immunoanàlisi quimioluminiscent de micropartícules (CMIA) de l’analitzador Architect i4000 (Abbott Diagnostics)
i el basat en la immunoanàlisi electroquimioluminiscent (ECLIA) de l’analitzador Modular
Analytics E170 (�����������������������������������������������������������������������
Roche Diagnostics������������������������������������������������������
). Ambdós procediments utilitzen el mateix anticòs monoclonal 1116-NS-19-9. L’antigen carcinoembriogènic va ser analitzat mitjançant CMIA en
l’analitzador Architect i4000.
Es va avaluar el percentatge de canvi de les magnituds de cadascun dels marcadors
estudiats en 4 pacients oncològics (3 amb càncer de còlon i 1 amb càncer de pàncrees) que disposaven almenys de 3 mesuraments seriats de 2 magnituds dels marcadors
tumorals.
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Es va utilitzar la prova de Wilcoxon per estudiar les diferències entre els procediments
en tot el conjunt de mostres i per separat en els següents grups: 1: valors inferiors a
39 U/mL, 2: valors entre 39 i 299,9 i 3: valors superiors a 300 U/mL. Pels estudis de correlació es va aplicar la prova de Spearman.
Resultats
Les concentracions obtingudes amb l’analitzador Modular van ser significativament superiors a les de l’Architect quan es van analitzar totes les mostres [20,4 U/mL
(7,8-65) versus 18,1 (5,7-79,8); p = 0,039] i les dades del grup 1 (10,3 U/mL (5,5-48,8) versus
7,9 (3,1-16,3); p < 0,001).
En
canvi,
les
concentracions
obtingudes
amb
l’analitzador
Modular van ser significativament més baixes que amb l’Architect en el
grup 2 [69,4 U/mL (54,1-111,6) versus 86,8 (43,7-228); p < 0,001] i en el grup 3
[1 815 U/mL (711,4-6 071,7) versus 4 154,3 (1 358,6-32 002,2); p < 0,001].
Els resultats es van correlacionar significativament tant en el total de mostres (r = 0,946,
p < 0,001) com en els grups 1, 2 i 3 (r = 0,869, r = 0,646, r = 0,882; p < 0,001).
En el seguiment dels pacients el percentatge de canvi de CA 19-9 entre mostres
consecutives es va correlacionar significativament entre ambdós procediments (r = 0,82;
p < 0,001) mentre que cap d’ells es va correlacionar amb el percentatge de canvi de
l’antigen carcinoembriogènic.
Conclusions
Els resultats no són comparables, ja que existeixen discrepàncies entre els procediments atribuïbles a diferències metodològiques, que a més varien en funció de la concentració de substància arbitrària en el plasma. Per a valors baixos, els resultats obtinguts
amb el Modular són superiors als de l’Architect, el contrari del que passa amb valors
superiors a 40 U/mL. Encara que el percentatge de canvi de CA 19-9 observat en tots
dos procediments es va correlacionar significativament amb el seguiment dels pacients,
aquest s’ha de dur a terme sempre amb el mateix procediment.
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A propòsit de dos casos:
errors en el metabolisme del glioxilat,
dues germanes amb diagnòstic
d’hiperoxalúria primària de tipus I
A. Ruiz Ripa, L. Castellote Belles,
A. Arias García, J.A. Arranz Amo
Servei de Bioquímica
Hospital Universitari Vall d’Hebron
Barcelona

Introducció
L’hiperoxalúria primària de tipus I, amb una prevalença a Europa d’1 per 100 000 individus a 1 per 333 000, cursa amb excés d’oxalat, bé per augment d’absorció intestinal (hiperoxalúria secundària) o bé per errors congènits del metabolisme del glioxilat d’herència
autosòmica recessiva (hiperoxalúria primària). Estan implicats diferents gens, AGXT (80 %
dels casos, hiperoxalúria primària de tipus I), GRHPR (tipus II) i HOGA1 (tipus III), els dos
últims amb una forma de presentació més benigna.
El nostre objectiu és analitzar l’evolució clínica de dues germanes amb hiperoxalúria
primària de tipus I amb la mateixa mutació, p. Gly 190 Arg, a l’exó 5 del gen AGTX, que
codifica per l’enzim hepàtic peroxisomal glioxalat aminotransferasa (AGT).
Exposició dels casos
Pacient 1: Pacient de 3 anys i mig. Als 4 mesos d’edat ingressa a la Unitat de Cures
Intensives amb acidosi metabòlica i insuficiència renal greu. En l’ecografia s’observa un
augment de l’ecogenicitat del còrtex renal, per la qual cosa és sotmesa a una biòpsia renal i un estudi metabòlic complet. La biòpsia mostra extensos dipòsits tubulars d’estructures en forma de cristall compatibles amb oxalat. Comença el tractament amb l’hemodiàlisi. Els mesuraments d’àcids orgànics en l’orina per cromatografia de gasos acoblada
a l’espectrometria de masses detecten un augment de la concentració de substància
de glicolat 164,6 mmol/mol creatinina (interval de referència de 2,2 a 64,9 mmol/mol
creatinina) sense augment de glicerat, característic de l’hiperoxalúria de tipus II. No hi ha
augment de la concentració d’oxalat, possiblement a causa de la diàlisi. En el plasma, la
concentració de massa d’oxalat està augmentada, 5,1 mg/dL (límit superior de referència
de 2,4 mg/dL).
Davant de les troballes, la nena i els pares se sotmeten a un estudi genètic, identificant-se la mutació p. Gly 190 Arg, amb activitat enzimàtica del 0 % en la biòpsia hepàtica,
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per la qual cosa s’indica la retirada del tractament amb piridoxina. La pacient desenvolupa trets d’oxalúria sistèmica amb dipòsit d’oxalat a la retina. Als 32 mesos d’edat és
sotmesa a trasplantament renal i posteriorment hepàtic.
Pacient 2: Nena de 7 mesos, germana de l’anterior, sense estudi genètic prenatal. Al
cap de 15 dies de vida mostra trets ecogràfics compatibles amb la malaltia i comença
el tractament amb pirididoxina. L’estudi genètic confirma la mateixa mutació que la seva
germana.
Després de 3 mesos l’ecografia mostra empitjorament renal. Al cap de 4 mesos és sotmesa únicament a un trasplantament hepàtic. En els controls posteriors, el metabolisme
de l’oxalat sembla normalitzat.
Discussió
Es presenten dos casos greus d’hiperoxalúria de tipus I, amb diferent evolució pel
retard en el diagnòstic i diferent abordatge terapèutic. La pacient 1 amb diagnòstic més
tardà presenta múltiples complicacions i la necessitat d’un doble trasplantament. En la
pacient 2, el trasplantament hepàtic preventiu disminueix les complicacions posteriors.
El tractament conservador se centra a minimitzar la cristal·lització de l’oxalat en el
ronyó i altres òrgans, mitjançant la hidratació, la dieta, l’administració de piridoxina (cofactor enzimàtic) en el cas que existeixi activitat enzimàtica residual, i els inhibidors de la
cristal·lització de l’oxalat.
La diàlisi està limitada als casos en què no hi ha l’opció del trasplantament. Actualment,
el trasplantament hepàtic preventiu és el tractament d’elecció o el doble trasplantament
hepàtic i renal en els pacients amb malaltia renal irreversible.

–312–

Seqüenciació del genoma complet
com una eina de diagnòstic per als
nens amb retard del desenvolupament
i discapacitat intel·lectual
C. Ruiz Iruela1, M. Amaral2, K. Bowling2, S. Hiatt2,
C. Finnila2, R.M. Myers2, G.M. Cooper2
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat
1

2

Institut HudsonAlpha de Biotecnologia
Huntsville, AL

Introducció
Aproximadament 1-2 % de les persones en els països occidentals presenten símptomes associats amb retard en el desenvolupament (d’ara endavant RD) i discapacitat
intel·lectual (DI).
La majoria dels casos s’atribueixen a la genètica, però la causa específica segueix sent
difícil de diagnosticar en el 55-60 % dels pacients. S’estima que les mutacions en més de
1 000 gens poden causar fenotips RD i ID, i la majoria d’aquestes poden ser causades
per mutacions de novo rares.
Objectiu
El propòsit d’aquest estudi és determinar la causa genètica de RD i ID en pacients
utilitzant la seqüenciació completa del genoma.
Materials i mètodes
Aquest estudi està realitzat amb una beca concedida a l’Institut HudsonAlpha��������
�������������������
de Biotecnologia (HAIB, acrònim de l’anglès HudsonAlpha Institute for Biotechnology) del Programa de Recerca Clínica Exploratòria de Seqüenciació (en anglès Clinical Sequencing
Exploratory Research Program) de l’Institut Nacional de Recerca del Genoma Humà (National Human Genome Research Institute). L’objectiu principal del projecte és seqüenciar
i analitzar el DNA de 450 individus que tenen fenotips RD i ID.
Quaranta pacients i, en alguns casos dels seus familiars, es van inscriure en l’estudi
durant un període de dos mesos (octubre a novembre del 2015). Els individus van proporcionar el seu consentiment informat, i els metges van fer una avaluació exhaustiva dels
pacients.
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L’aïllament de DNA a partir de sang es va realitzar utilitzant el sistema QIAsymphony®
(����������������������������������������������������������������������������������������
Qiagen, Hilden��������������������������������������������������������������������������
, Alemanya). Les biblioteques de DNA es van construir utilitzant un protocol intern i personalitzat, i després seqüenciades utilitzant el seqüenciador X10® Illumina
(Illumina, Califòrnia, Estats Units d’Amèrica).
Per distingir entre les variants de DNA que poden causar malalties comunes i rares, es
van filtrar les seqüències que diferien del muntatge 37 (GRch37) del genoma humà del
Consorci de Referència del Genoma (Genome Reference Consortium) d’acord amb els
patrons d’herència mendeliana, les freqüències de la població, la conservació a través
d’espècies i les mètriques internes. Les variants rares de cada pacient van ser revisades
manualment i es va avaluar la rellevància biològica.
Un comitè multidisciplinari format per metges, científics i assessors genètics va revisar
rigorosament les variants candidates a causants de la malaltia i es va assignar una puntuació per cadascuna segons les guies del Col·legi Americà de Genètica Mèdica (American College of Medical Genetics). Les variants van ser validades de forma independent
mitjançant la seqüenciació Sanger abans d’informar dels resultats als pacients i les seves
famílies.
Resultats
L’anàlisi de variants genètiques es va completar en 40 pacients, fet que representa
35 famílies. Cinc famílies presentaven 2 germans afectats.
D’aquests 40 pacients, les variants genètiques primàries informades als pacients i les
seves famílies es van classificar de la manera següent: 7 variants patològiques (17,5 %),
3 probables patològiques (7,5 %), i 5 variants de significat incert (12,5 %). En 25 casos
(62,5 %) no es van identificar possibles variants causants de malaltia. De les variants
genètiques per informar, n’hi havia 12 de novo (80 %), 1 (6,7 %) lligada al cromosoma X,
2 homozigots recessius (13,3 %), 1 heterozigot compost (6,7 %) i 1 amb herència desconeguda (6,7 %). Aquestes variants estan vinculades a múltiples trastorns que inclouen l’encefalopatia epilèptica, el retard mental lligat al cromosoma X, la síndrome de
Bainbridge-Ropers, la malaltia de Norrie, la síndrome de Rett, la distròfia muscular, la
síndrome de Pitt-Hopkins i la síndrome de Smith-Kingsmore.
Les variants genètiques secundàries no relacionades amb fenotips RD i ID van ser
estudiades en els pacients i familiars participants en l’estudi. Els resultats secundaris van
ser informats a 7 de les 100 persones analitzades (40 nens i 60 pares). Aquestes variants
es van relacionar amb el càncer de mama, les cataractes autosòmiques recessives, els
trastorns de la coagulació i les malalties cardiovasculars.
Conclusions
Tenint en compte que encara no hi ha un estudi genètic perfecte que detecti tots els
tipus de variacions genètiques, la seqüenciació del genoma complet ha demostrat ser
una estratègia de diagnòstic eficaç per a aquestes malalties.
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Avaluació d’un procediment
immunoturbidimètric per a
la determinació de la ferritina
M. Sala, J. Trapé, M. Sansalvador, M. Rojas,
M. Brunet, M. Trujillo, M. Bella, S. Martín,
M. Prado, B. Guzman, C. Ros, G. Camprubi,
R. Ortiz, F. Franquesa
Servei d’Anàlisis Clíniques
Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa
Manresa

Introducció
La ferritina és una proteïna amb un pes molecular de 450 000 daltons, la concentració
de la qual en el plasma, en condicions habituals, és directament proporcional a les reserves de ferro totals de l’organisme. És considerada com la magnitud principal per detectar
estats de deficiència o de sobrecàrrega de ferro.
Objectiu
Avaluar un procediment basat en la immunoturbidimetria per al mesurament de la
concentració de massa de la ferritina en el plasma en el treball habitual en l’analitzador AU5800 (Beckman Coulter).
Material i mètode
S’avalua la imprecisió intraserial (CVintra), interserial (CVinter), la recuperació, la linealitat, el límit de detecció i la sensibilitat analítica. S’estableixen els intervals de referència en 60 dones premenopàusiques, edat 12-50 anys, 60 dones postmenopàusiques,
edat > 51 anys, i 60 homes, edat > 19 anys. Es realitza un estudi de la intercanviabilitat
entre els valors mesurats obtinguts amb l’AU5800 i els obtinguts amb un procediment
immunoenzimàtic a l’analitzador DxI 800 (Beckman Coulter); per fer-ho es van processar
300 mostres de concentracions de massa compreses entre 2 i 2 450 µg/L.
Resultats
El CVintra obtingut amb una concentració de 36,8 µg/L és de 3,0 % i amb una concentració de 394,1 µg/L és d’1,0 %. El CVinter obtingut amb una concentració de 51,7 µg/L és
de 3,28 % i amb una concentració de 296 µg/L és d’1,3 %. En la recuperació, la màxima
desviació obtinguda respecte al valor esperat no va sobrepassar el 5 %. El límit de detec-
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ció és 1,2 µg/L. La correlació AU5800 versus DxI800 és r = 0,9842 i la recta de regressió
y = 1,2353x + 12,422. L’interval de referència en dones premenopàusiques és 15-147 µg/L,
en dones postmenopàusiques és 20-340 µg/L i en homes 27-340 µg/L.
Conclusions
La variabilitat analítica d’aquest procediment compleix els requisits de qualitat basats
amb la variabilitat biològica.
La correlació dels procediments és bona però els resultats no són intercanviables. Es
van observar diferències sistemàtiques proporcionals.
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Comparació de la determinació de
b2 -microglobulina utilitzant BN-II
(Siemens Healthcare Diagnostics) i
Dimension Vista
(Siemens Healthcare Diagnostics)
S. Sandalinas¹, M. Elena¹, S. Gutiérrez¹,
F. Maduell², A.P. Barranco², J.Ll. Bedini¹
¹ Laboratori Core
Servei de Bioquímica i Genètica Molecular (CDB)
² Servei de Nefrologia
Hospital Clínic
Barcelona

Introducció
La b2 -microglobulina és una proteïna de baix pes molecular. El mesurament de la
seva concentració en el plasma s’utilitza a la clínica habitual. Cada cop augmenten les
aplicacions assistencials d’aquesta magnitud que, inicialment, s’utilitzava com a indicador
de disfunció renal, i, posteriorment, com a marcador d’activació del sistema immune en
diverses malalties (infeccions víriques, processos inflamatoris o tumors).
Objectiu
L’objectiu del nostre estudi és establir el grau de correlació existent entre el mesurament de la concentració de b2 -microglobulina realitzada en el sistema de mesura BN-II
(Siemens Healthcare Diagnostics) versus el Dimension Vista (Siemens ����������������
Healthcare Diagnostics).
Material i mètodes
S’ha mesurat la concentració de massa de b2 -microglobulina en 85 mostres de sang
corresponents a 85 pacients mitjançant l’analitzador BN-II (���������������������������
Siemens Healthcare Diagnostics����������������������������������������������������������������������������������
) i seguidament mitjançant l’analitzador Dimension Vista (������������������������
Siemens Healthcare Diagnostics����������������������������������������������������������������������������
). Les dades obtingudes s’han comparat amb el mètode de regressió no paramètrica de Passing-Bablok.
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Resultats
Passing-Bablok (X = BNII, Y = VISTA) global (n = 85): Y = 0,797 (0,780 i 0,812)X + 0,25(0,19
i 0,34). Correlació (r) de 0,997.
En el grup amb valors de b2 -microglobulina inferiors a 10 mg/L (n = 33):
Y = 0,863(0,833-0,886)X + 0,11(0,05-0,17). Correlació (r) de 0,997.
En el grup amb valors de b2 -microglobulina superiors a 10 mg/L (n = 52):
Y = 0,762(0,729-0,807)X + -1(- 0,1-1,19). Correlació (r) de 0,987.
Conclusió
S’observa una diferència sistemàtica proporcional entre els procediments analitzats:
0,797 global, 0,863 en el grup de mostres amb valors inferiors a 10 mg/L i de 0,762 en les
mostres amb valors superiors a 10 mg/L. S’observa una diferència sistemàtica constant
al conjunt total de mostres (0,25) i en el subgrup amb valors inferiors a 10 mg/L (0,11).
S’observa una infravaloració dels resultats de mesura per part del Dimension Vista respecte al BN-II: un 20,3 % global que, quan estratifiquem en funció de la concentració de
massa de b2 -microglobulina, obtenim una infravaloració de 13,7 % en els valors inferiors
a 10 mg/L i una infravaloració de 23,8 % en els valors superiors a 10 mg/L.
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Efecte de l’ús d’un dispositiu bucal
utilitzat per esportistes d’elit en
la concentració de cortisol en la saliva
M. Solana-Tramunt1, B. Buscà Safontria1,
M. Carbonell Prat2, E. Ramos Félez2,
M.L. Granada Ybern2, J. Morales Aznar1,
M.C. Pastor Ferrer2
1

Facultat de Ciències de l’Activitat i de l’Esport, Blanquerna
Universitat Ramon Llull
Barcelona
2
Servei de Bioquímica Clínica
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
En alguns esports, molts atletes utilitzen diferents tipus de dispositius bucals per prevenir possibles danys dentals i per protegir les estructures maxil·lofacials de possibles
col·lisions. Per tant, l’ús d’aquest tipus d’aparell pot ajudar a modular l’efecte de l’estrès
derivat de la realització d’un exercici físic intens, que es pot avaluar mitjançant el mesurament de la concentració de substància de cortisol en la saliva.
La concentració de cortisol en la saliva es correlaciona amb la seva concentració no
unida a proteïna (lliure) en el plasma i, tant el caràcter no invasiu de la seva recollida com
la possibilitat de realitzar múltiples recollides, ha permès estudiar més detalladament la
resposta fisiològica que es produeix abans, durant i a la finalització d’una activitat física
intensa.
Objectiu
Avaluar la resposta fisiològica que produeix l’ús d’un dispositiu bucal (Cleverbite SL,
Terrassa, Espanya) en un grup d’esportistes d’elit, mitjançant l’anàlisi de les variacions de
la concentració de cortisol en la saliva mesurat a l’inici i final d’un entrenament rutinari
intens.
Materials i mètodes
L’estudi va incloure a 15 dones integrants de l’equip de natació sincronitzada espanyol, amb una edat mitjana de 20,67 ± 3,46 anys, pes de 53,63 ± 5,83 kg, alçada de
169,1 ± 5,57 cm i índex de massa corporal (IMC) de 18,72 ± 1,21 kg·m-1.
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Es van convocar les nadadores a dues sessions d’entrenament durant les quals es
va mesurar la concentració de cortisol en la saliva (basal i estimulat) a l’inici i al final de
l’exercici amb presència i absència del dispositiu.
La sessió d’entrenament consistia en un escalfament de 20 minuts d’activació en sec
(exercicis generals en sec), 15 minuts de natació (amb apnees i esprints), 30 minuts d’elements tècnics individuals, 15 minuts d’elements tècnics per parelles i 20-30 minuts de
fragments de 15-20 segons de la coreografia de competició, descans de 10 minuts i,
finalment, 3 minuts i 3 segons de rutina tècnica de competició.
Per la recollida de les mostres de saliva es van utilitzar tubs Salivettes (Sarstedt, Ltd.),
els quals es van centrifugar a 3 000 rpm durant 10 minuts i es van conservar a -20 ºC fins
al seu processament. El cortisol es va mesurar per un procediment basat en la immunoanàlisi electroquimioluminiscent (Modular E, Roche Diagnostics).
Pels càlculs es va utilitzar el programa estadístic SPSS 12.0. Es van utilitzar les proves
paramètriques de Kolmogorov-Smirnov i Shapiro Wilk per l’anàlisi de normalitat i la prova
de t-Student i un model mixt d’ANOVA per la comparació de mitjanes. Es va considerar
estadísticament significatiu un valor de p ≤ 0,05.
Resultats
En presència del dispositiu, les concentracions de cortisol estimulat van ser significativament més altes que les de cortisol basal, mentre que no hi va haver diferències entre aquests en absència del dispositiu. Comparant ambdues concentracions de cortisol
estimulat s’obtenien valors significativament més alts amb el dispositiu, mentre que no
s’observaven diferències estadísticament significatives quan es comparaven ambdues
concentracions de cortisol basal (taula).
Dades aparellades
Absència dispositiu
Presència dispositiu
p

p

Cortisol basal
0,158 ± 0,100
Cortisol basal
0,150 ± 0,015

Cortisol estimulat
0,212 ± 0,132
Cortisol estimulat
0,315 ± 0,041

0,665

0,012

0,232
0,001

Conclusions
La presència per primera vegada d’un cos estrany a la boca genera una resposta que
fisiològicament es manifesta amb un augment de la concentració de cortisol en saliva, la
qual cosa no descarta que el seu ús repetit després d’un període de familiarització pugui
mostrar efectes ergogènics tal com s’ha demostrat en altres investigacions.
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Estudi descriptiu sobre
al·loimmunització en gestants de
l’àrea territorial Metropolitana Nord
durant els últims 5 anys
X. Tejedor Ganduxé, M. Sala Sanjaume,
C. Morales Indiano, O. Jiménez Romero
Laboratori Clínic Barcelonès Nord i Vallès Oriental
(Institut Català de la Salut)

Introducció
Des de la introducció de la profilaxi amb gammaglobulina anti-D en dones Rh(D) negatiu, la prevalença de la malaltia hemolítica del nounat (d’ara endavant MHRN) per anticossos contra l’antigen eritrocític Rh(D) («anti-D») ha disminuït considerablement tot i que
aquest anticòs continua sent el que amb més freqüència provoca MHRN greu. Altres
anticossos com l’«anti-c» i l’«anti-K» són els que actualment causen la majoria dels casos
de MHRN.
Objectiu
Estimar la prevalença i revisar l’especificitat, així com la repercussió clínica, dels anticossos irregulars detectats en les gestants en els últims cinc anys de l’àrea territorial Metropolitana Nord que segueixen el protocol de seguiment de l’embaràs del Departament
de Salut.
Material i mètodes
Estudi retrospectiu, observacional i descriptiu que abasta el període comprès entre
gener del 2011 i desembre del 2015, en el que es van incloure totes les dones que durant
el seu embaràs van seguir el protocol de la gestant del Departament de Salut, des dels
diferents centres d’Atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) del Servei Català de la
Salut a l’àrea territorial Metropolitana Nord. Seguint les recomanacions del Protocol de
diagnòstic de MHRN, SETS/SEOG 2008, a totes les gestants en el primer trimestre se’ls
va determinar els antígens eritrocítics A, B, O i Rh(D) i, en el primer i tercer trimestre, se’ls
va realitzar l’estudi d’anticossos irregulars (EAI) amb posterior identificació en cas d’una
concentració d’anticossos en el plasma per sobre el límit superior de l’interval de referència («resultat positiu»). Es van excloure les pacients que havien rebut la gammaglobulina
anti-D durant l’embaràs.
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Resultats
Durant els últims cinc anys a 44 315 gestants se’ls va realitzar l’estudi d’anticossos
irregulars mitjançant la mesura de l’activitat del complement induïda per una superfície
cel·lular («prova de Coombs indirecte»).
La prevalença per anticossos irregulars contra antígens eritrocítics va ser del 0,48 %.
La freqüència per als diferents anticossos identificats s’observa a la taula següent.
Gestants
al·loimmunitzades
n (%)

Mitjana
n. gestacions
prèvies

RN amb PAD
positiva

MHRN

anti-M

73 (34,4 %)

2

0

0

anti-E

36 (17,0 %)

1

4

1

anti-Cw

16 (7,6 %)

2

0

0

anti-K

14(6,6 %)

3

0

0

anti-c

14 (6,6 %)

1

5

3

anti-Le(a)

12 (5,7 %)

1

1

0

Anticossos irregulars

anti-C

9 (4,2 %)

2

0

0

anti-Jk(a)

7 (3,3 %)

0

2

0

anti-e

7 (3,3 %)

0

0

0

anti-Lu(a)

4 (1,9 %)

0

0

0

anti-Fy(a)

4 (1,9 %)

1

0

0

anti-Le(b)

2 (0,9 %)

2

0

0

anti-P1

2 (0,9 %)

0

0

0

anti-N

1 (0,5 %)

1

0

0

anti-E+S

5 (2,4 %)

2

0

0

Anti-Le(a)+Le(b)

3 (1,4 %)

2

0

0

anti-E+C

2 (0,9 %)

2

0

0

1 (0,5 %)

2

0

0

anti-C+Le(a)
TOTAL

212 (100 %)

MHRN: malaltia hemolítica del recent nascut; PAD: «prova de l’antiglobulina directa»; RN: recent nascut.

De les 14 gestants en les quals es va detectar l’anticòs anti-K, 9 presentaven antecedents transfusionals.
Només 12 recents nascuts van presentar una «prova d’antiglobulina directa» positiva al
naixement (5 anti-c, 4 anti-E, 2 anti-Jka,1anti-Le(a)) i 4 d’ells van presentar MHRN: 1 amb
presència d’anti-E i els altres 3 amb presència d’anti-c.
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Conclusions
En el nostre àmbit, l’administració de la immunoglobulina anti-D per a la prevenció d’al·
loimmunització Rh(D), comporta que els anticossos d’especificitat diferent d’anti-D siguin
els que amb més freqüència es detectin en les gestants i l’anti-c, fet que probablement
produeix el nombre més gran de casos de MHRN.
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Aïllament de Mycobacterium marinum
en medis convencionals en un pacient
amb granuloma dels aquaris
M.M. Terrón Puig, F. Gómez Bertomeu,
C. Sarvisé Buil, C. Benavent Bofill,
J. Tapiol Oliva, À. Vilanova Navarro
Servei d’Anàlisis Clíniques
Hospital Joan XXIII
Tarragona

Introducció
Entre els micobacteris no tuberculosos (d’ara endavant MNT), Mycobacterium marinum es caracteritza per ser un micobacteri de creixement ràpid, fotocromogen i amb una
temperatura òptima de creixement que oscil·la entre els 30 i 33 ºC. La transmissió té lloc
quan petits traumatismes cutanis queden exposats a l’aigua contaminada. Mycobacterium marinum produeix una infecció cutània i de teixits tous, coneguda com a granuloma
dels aquaris, que sol afectar les extremitats superiors. Es formen pàpules que es van
ulcerant, seguint una distribució lineal esporotricoide (al llarg de la cadena limfàtica).
Objectiu i mètodes
Presentar un cas de granuloma dels aquaris en el que es va aconseguir aïllar les colònies de Mycobacterium marinum en medis convencionals.
Observar l’aplicació de l’espectrometria de masses (MALDI-TOF, acrònim de l’anglès
matrix-assisted laser desorption-ionization—time of flight) en la identificació del Mycobacterium marinum.
Per a l’examen microscòpic es va utilitzar la tinció de Ziehl Neelsen.
Per al cultiu de la biòpsia tissular, les mostres, en primer lloc, es van homogeneïtzar i
sembrar en medis convencionals. Posteriorment es van processar seguint el protocol de
descontaminació amb N-acetil-L-cisteïna-hidròxid de sodi (NALC-NaOH), i sembrar en el
medi sòlid de Löwenstein-Jensen i en el medi líquid MGIT de Becton-Dickinson (BACTEC).
Es va utilitzar l’espectròmetre de masses Maldi-Biotyper (Bruker).
Resultats
A la primera visita, el pacient presenta, en el dors de la segona falange del tercer dit de
la mà dreta, una lesió que es va iniciar fa dos mesos com una petita pàpula que ha anat
augmentant de mida i provoca pruïja. S’administra amoxicilina-clavulànic durant quinze
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dies, més betametasona. A la segona visita, s’observa la mateixa lesió eritematosa, no
dolorosa, amb una crosta central i un bultoma petit en la interfalange proximal. No s’observa millora. S’afegeix àcid fusídic cada vuit hores. Es deriva al servei de dermatologia,
on es troba una lesió nodular subcutània al dors de l’avantbraç dret (distribució esporotricoide). A causa de l’antecedent de manipulació d’aquaris, es realitzen biòpsies per al
servei de microbiologia i anatomia patològica i es canvia el tractament a doxicilina. En
aquest darrer servei s’observa la presència d’un granuloma epitelial. No s’observen fongs.
Amb la tinció de Ziehl Neelsen no s’obté resultat. Després de set dies d’incubació del
cultiu convencional, creixen en agar sang (a temperatura ambient) escasses unitats formadores de colònies (UFC) grises, que exposades a la llum, adquireixen una pigmentació
groga (identificació basada en MALDI: Mycobacterium marinum). Cultiu micobacteriològic: MGIT (37 ºC) negatiu, Löwenstein-Jensen (a temperatura ambient): colònies grises
(identificació basada en MALDI: Mycobacterium marinum). A la segona visita, s’observa
una millora de la lesió i es manté el tractament amb doxicilina. A la tercera visita, s’ha
produït una regressió de la lesió del braç, persistint la del dit. L’antibiograma dóna com
a resultat que el microbacteri és resistent a la doxicilina, la qual cosa fa que es passi al
tractament combinat de claritromicina i rifampicina.
Conclusions
Destacar la importància de la comunicació entre el clínic i el microbiòleg, atès que la
sospita clínica, davant d’una història d’exposició a fonts contagioses, permetrà al laboratori garantir el cultiu adient.
En els exudats cutanis, és recomanable guardar les plaques de 5 a 7 dies, la qual
cosa permet aïllar els microorganismes de creixement lent, que no es podrien detectar
altrament.
Els procediments basats en l’espectrometria de masses (MALDI-TOF) poden convertir-se en essencials en la identificació dels microbacteris, per l’avantatge de la ràpida
obtenció dels resultats.
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Avaluació del temps de resposta
del laboratori d’atenció continuada
en la primera fase de creació
d’un laboratori central (core)
V. Terrones Gironés, I. Parejo Preciado,
S. Checa Domínguez, I. Pérez Ensenyat,
C. Cabrera Jurado, M. Zamora Calvet,
I. Rodríguez Hernández
Laboratori d’atenció continuada
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
Des de la inauguració del nostre centre (1983), els laboratoris d’hematologia, immunologia i bioquímica han treballat de manera independent. El 2015, es va iniciar el procés
d’unificació mitjançant les obres de millora, incorporació de nous procediments i automatització del mesurament d’algunes magnituds. Així es va crear un sol laboratori central
(core en anglès), sent l’àrea d’urgències és el pont d’unió on el personal tècnic comença
a realitzar la part preanalítica.
Objectiu
Avaluar el temps de resposta intralaboratori (d’ara endavant TRI) actual i poder efectuar
les accions correctives en la fase posterior a la unificació.
Definicions
El TRI es defineix com el temps transcorregut des de la recepció de la mostra al laboratori fins al lliurament de l’informe i és considerat un dels millors indicadors de la qualitat
d’un laboratori d’urgències.
Un laboratori core és el que unifica diversos serveis, amb la finalitat de centralitzar
en una sola estructura tècnica i organitzativa els mesuraments de les magnituds més
freqüents.
Material i mètodes
Es van comparar els temps de resposta de les diferents magnituds urgents dels mesos d’abril a juny del 2015 (mesos més representatius de l’activitat habitual, abans de la
unificació) i el mes de desembre del 2015, ja en la nova ubicació. Es van combinar els
procediments manuals i automatitzats (taula 1).
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Taula 1. Implementació de procediments en els nous analitzadors.

Preunificació

Laboratori d’atenció continuada (LAC)
Bioquímica

Analitzadors

• Dimension RXL-max (����������������������
Siemens Healthcare Di- • AU-5800 (����������������������������������
Beckman Coulter�������������������
) + Skanflexi (Monagnostics)
lab)
• Architect 800 (Abbot Diagnostics)

• Architect 800 (Abbot Diagnostics)

• Iris ������������������������������������������
iChem Velocity (Beckman Coulter�����������
) + micros• Autionmax + SediMAX (Menarini Diagnostics)
copi òptic
• Osmòmetre (Tecil)

• Osmòmetre (Tecil)

• Gasòmetres ABL-800-flex (Radiometer)

• Gasòmetres ABL-800-flex (Radiometer)

Hematologia i Hemostàsia
• DXH-800 (Beckman Coulter)

• DXH-800 (Beckman Coulter)

• Acl-Top 500 (Werfen)

• Acl-Top 700 (Werfen)

Es van adoptar magnituds que abans s’enviaven a un centre extern i es van automatitzar mesuraments d’altres en l’orina. Algunes que requerien una validació manual es van
començar a autovalidar en el laboratori d’atenció continuada (LAC).
Es van obtenir els temps mitjans de TRI de les diverses mostres rebudes, classificades
segons el tipus de contenidor (taula 2).
Taula 2. Temps de resposta intralaboratori.

Tipus de mostra

Abril-Juny

Desembre

Diferència

Temps mitjà en hores

Tub verd (heparina de liti)

0:54:53

0:51:46

-0:03:07

Tub groc (gel separador)

4:33:59

1:08:27

-3:25:32

Tub gris (fluorur i oxalat)

0:46:11

0:29:56

-0:16:15

Tub vermell (activador de coagulació)

1:27:26

1:13:01

-0:14:25

Tub lila en fred

0:42:12

0:37:17

-0:04:55

Xeringa heparinitzada

0:11:36

0:15:42

+0:04:06

Orina

1:13:13

0:56:53

-0:16:20

Tub EDTA3k

0:22:15

0:24:39

+0:02:24

Tub (citrat sòdic)

0:34:14

0:31:14

-0:03:00

Fórmula manual
Temps mitjà general

0:51:51

0:54:55

+0:03:04

1:09:47

0:44:23

-0:25:24
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Les magnituds amb un major TRI van ser les que requerien una validació pel facultatiu
o la derivació a un altre centre. L’àrea d’urgències va entregar l’informe amb un temps
mitjà de 0:25:24 hores menys que anteriorment.
Conclusions
L’àrea d’urgències del nou LAC ha reduït el TRI gràcies, probablement, a l’automatització i als nous procediments emprats. L’adquisició de magnituds anteriorment derivades a
un laboratori extern permet reduir de forma considerable el TRI. Una adequada formació
continuada del personal i una distribució adequada dels analitzadors podria optimitzar
encara més el TRI.
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Estudi comparatiu del sistema de
mesura RAPIDlab 1200 i AU5800
per la mesura de la concentració
d’hidrogencarbonat en el plasma
V. Vega, G. Tarrasó, L. Castellote,
A. Arias, P. Planells
Laboratoris Clínics
Hospital Vall d’Hebron
Barcelona

Introducció
L’hidrogencarbonat és la principal substància tampó de l’organisme i juga un paper
important en la regulació del pH. El mesurament de la seva concentració al laboratori té
importància en l’estudi de l’equilibri àcid-bàsic i per a monitorar un desequilibri ja conegut,
en pacients amb trastorns respiratoris o renals.
Objectius
Comprovar la intercanviabilitat dels resultats de la mesura de la concentració de substància d’hidrogencarbonat en el plasma obtinguts per càlcul, mètode utilitzat actualment
al nostre laboratori, i un mètode de mesura enzimàtic (nou mètode).
Estudiar la imprecisió intraserial i interserial del nou mètode que es vol implantar al
nostre laboratori.
Material i mètodes
Per dur a terme l’estudi es va mesurar la concentració de substància d’hidrogencarbonat (HCO3 –) pel gasòmetre RAPIDlab 1200 de Siemens Diagnostics, basat en l’equació
d’��������������������������������������������������������������������������������������
Henderson�����������������������������������������������������������������������������
-����������������������������������������������������������������������������
Hasselbalch�����������������������������������������������������������������
, que té en compte el pH i la pressió parcial de diòxid de carboni (pCO2) de la mostra (de sang venosa anticoagulada amb heparina de liti balancejada).
Simultàniament, es va mesurar la concentració de substància d’HCO3 – en el plasma
per un mètode enzimàtic en l’analitzador AU5800 de Beckman Coulter. L’HCO3 – present
a la mostra (de plasma en heparina de liti) és convertit a oxalacetat i fosfat per l’enzim
fosfoenolpiruvat carboxilasa. Posteriorment, l’enzim malat deshidrogenasa catalitza la
reducció d’oxalacetat a malat amb l’oxidació de NADH, produint-se una disminució en
l’absorbància proporcional a la quantitat d’hidrogencarbonat de la mostra que es mesura
a dues longituds d’ona (380 i 410 nm).
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Per a l’estudi d’intercanviabilitat es va mesurar la concentració de substància d’HCO3 –
per tots dos sistemes de mesura, en 100 mostres de pacients procedents del servei de
nefrologia pediàtrica.
Per a l’anàlisi estadística dels resultats, es va utilitzar la prova de Bland-Altman per a
l’eliminació de valors aberrants (2 casos).
La intercanviabilitat es va estudiar mitjançant una regressió no paramètrica de Pass�����
ing-Bablok utilitzant el programa MedCalc®.
Per a l’estudi de la imprecisió es van utilitzar els materials de control de BioRad: Liquid
Assayed Multiqual nivell 2 (concentració de substància mitjana d’HCO3 – = 20,5 mmol/L)
i nivell 3 (concentració de substància mitjana d’HCO3 – = 27,3 mmol/L). Tant en l’estudi
de la imprecisió intraserial com de la imprecisió interserial el nombre de dades va ser de
20 (n = 20).
L’estudi de la repetibilitat (imprecisió intraserial) i reproductibilitat (imprecisió interserial)
es va avaluar mitjançant el càlcul de la desviació estàndard (s) i coeficient de variació (CV).
Resultats
Amb l’estudi de Passing-Bablock s’obté la recta de regressió y = -1,500 + 1,111x amb
una ordenada a l’origen (IC 95 %) [-6,081;1,855] i un pendent (IC 95 %) [0,967;1,296]
posant de manifest l’absència d’errors sistemàtics i proporcionals entre els resultats obtinguts per ambdós procediments.
En l’estudi de la imprecisió intraserial es van obtenir uns CV entre 2,5 i 2,9 % i en la
imprecisió interserial uns CV entre 8 i 9 %.
Conclusions
De l’estudi d’intercanviabilitat d’ambdós sistemes de mesura es conclou que no es
troben diferències estadísticament significatives, la qual cosa posa de manifest que es
pot reemplaçar el sistema actual.
La pràctica clínica amb aquest nou procediment permetrà la inclusió del nostre centre
en estudis internacionals que utilitzen el mesurament de la concentració de substància
d’HCO3 – en el plasma com a mesura d’eficàcia de nous fàrmacs. A més, en ser un
procediment automatitzat s’eviten errors de manipulació i permet major rapidesa en el
lliurament de resultats.
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Avaluació del recompte cel·lular
del líquid cefaloraquidi en un
analitzador automàtic
C. Villena, E. Santafé, M. Morales, A. Jiménez,
S. Torres, S. Malumbres, I. Rodríguez, F. Millá
Servei d’Hematologia
Servei de Bioquímica Clínica
Laboratori d’atenció continuada
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
El mesurament de la concentració de nombre de leucòcits i eritròcits i la diferenciació
cel·lular en els líquids corporals constitueix una eina molt útil, ja que permet caracteritzar
el líquid, i per tant, ajudar al diagnòstic del pacient.
Els procediments manuals són sovint tediosos i imprecisos, així que els diferents fabricants han ampliat la capacitat dels seus analitzadors hematològics automatitzats per
incloure les cèl·lules dels líquids biològics.
L’objectiu del present estudi és comparar el procediment convencional (càmera de
Neubauer) amb el del nou analitzador Unicel-DXH 800 (DXH) per les cèl·lules en líquid
cefaloraquidi (LCR).
El programa de líquids biològics del DXH inclou la concentració de nombre de leucòcits i eritròcits, i la diferenciació dels leucòcits entre cèl·lules mononucleades i polimorfonucleades, estant aquestes dues darreres magnituds en fase d’investigació.
Material i mètodes
Totes les mostres van ser processades en l’analitzador DXH i pel procediment convencional (càmera de Neubauer������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
i tinció de May-Grünwald
�����������������������������������������
Giemsa����������������������
en la mostra citocentrifugada). Aquest darrer procediment s’utilitzaria per a la identificació de les cèl·lules
dubtoses en cas necessari, segons el procediment habitual, i va servir per a la verificació
del mesurament de la fracció de nombre dels leucòcits («diferencial leucocitari») per part
d’un citòleg expert. Per a l’analitzador DXH, es va utilitzar el programa de fluids biològics
(LB) i de sang (CBC) per avaluar les diferències entre ells. Previ a l’anàlisi es verificava
que la lectura de fons fos acceptable i que els controls de tres concentracions per a les
magnituds relacionades amb l’hemograma estiguessin dintre dels intervals acceptables.
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Per a la comparació es va utilitzar el coeficient de correlació de Spearman i el mètode
de Passing-Bablock.
Resultats
Es van analitzar 27 mostres de LCR, en un interval inferior a 4 hores des de la seva
obtenció. La comparació entre procediments amb el mode CBC del DXH no es va poder
realitzar per manca de dades en la majoria de mostres (mostra insuficient). Igualment,
tampoc es va poder comparar el mode LB o CBC amb el recompte diferencial en l’extensió tenyida amb May Grünwald-Giemsa.
En la concentració de nombre de leucòcits, es van observar diferències sistemàtiques
en la comparació entre el mètode manual i el mode LB (DXH), però no diferències proporcionals, amb una prova de linealitat de Passing-Bablock positiva [y = 4,00 + 2,93x].
La correlació (Spearman) va ser r = 0,99. Aquestes diferències no es van considerar
clínicament significatives.
Respecte a la concentració de nombre d’eritròcits es van observar diferències sistemàtiques però no proporcionals, amb una prova de linealitat de Passing-Bablock positiva
[y = 102,54+1,46x]. La correlació (Spearman) va ser r = 0,84. Aquestes diferències no es
van considerar clínicament significatives.
De les 27 mostres només es va poder comparar el recompte diferencial leucocitari en
11, per tant no es van poder avaluar les magnituds d’investigació.
Conclusions
El mesurament de la concentració de nombre de leucòcits i eritròcits del LCR en el
DXH constitueix una eina valuosa i ràpida en un laboratori d’atenció continuada, ja que
els valors van ser comparables i amb una bona correlació. La comparació del recompte
diferencial leucocitari no va permetre treure conclusions. Per a optimitzar el mesurament
de la concentració de nombre de leucòcits i eritròcits i la diferenciació cel·lular es realitzarà una millora en el manteniment previ de neteja de les càmeres d’eritròcits i leucòcits.
Es continuaran processant mostres per a obtenir resultats més sòlids i poder-los aplicar
a la pràctica habitual.
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Detecció i característiques
d’hemoglobinopaties heterozigotes C i S
en un laboratori de programació ordinària
en el període 2011-2015
T. Villalba, J. Medina, N. Ramos, A. Cejudo
Àrea d’Hematologia
Catlab, Centre Analítiques Terrassa
Terrassa

Introducció
L’hemoglobina és la proteïna present als eritròcits que transporta l’oxigen als teixits.
Conté dues cadenes alfa i dues cadenes beta de globina, unides a un grup hemo cadascuna. Les hemoglobinopaties estructurals són conseqüència de mutacions en els
gens que codifiquen aquestes cadenes i que donen lloc a proteïnes amb característiques fisicoquímiques determinades, anomenades hemoglobines variants. Hi ha més de
mil variants d’hemoglobines i els quadres clínics varien entre asimptomàtics, nombrosos
estats entremitjos i malalties greus quan es presenten en l’estat homozigot. Les més freqüents són les hemoglobines (d’ara endavant Hb) C i S. Tenen una distribució geogràfica
característica amb una major prevalença a l’Àfrica. La forma homozigota de l’HbS és la
drepanocitosi o anèmia de cèl·lules falciformes. És important la detecció dels portadors
per prevenir la malaltia o fer un diagnòstic precoç d’aquestes malalties.
Objectius
Analitzar la quantitat d’hemoglobines variants detectades al nostre laboratori i els procediments útils per al diagnòstic. Descriure les magnituds relacionades amb l’hemograma dels pacients amb hemoglobinopaties heterozigotes C i S.
Material i mètodes
En el nostre laboratori, amb la validació de les magnituds relacionades amb l’hemograma, s’afegeixen estudis d’hemoglobina A 2 i F (estudis de beta-talassèmia) realitzats
mitjançant procediments basats en la cromatografia líquida d’alta eficàcia (HPLC, acrònim de l’anglès high-performance liquid chromatography) en els casos de microcitosis
mantingudes no ferropèniques, especialment en nens i gestants. També investiguem els
pics d’hemoglobines variants que apareixen durant el mesurament de la fracció de substància de glicohemoglobina a la sang (HbA1c) mitjançant procediments basats en l’HPLC.
Davant qualsevol resultat sospitós mitjançant aquest procediment d’una hemoglobina va–335–

riant es fa l’estudi per electroforesi alcalina i, si els resultats no són concloents, remetem
les mostres a un centre de referència.
Pel processament de les magnituds relacionades amb l’hemograma hem utilitzat els
equips Sysmex XE 2100 i XN de Roche��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
Diagnòstics. Per l’anàlisi de la fracció de substància d’HbA1c, HbA 2 i HbF a la sang hem utilitzat els HA-8160 (HbA 2 i F) i HA8180v de
Menarini Diagnostics fins al 2015 i els equips D-100 (HbA1c) i D-10 (HbA 2 i F) de BioRad
durant la segona meitat del 2015.
Pels estudis d’electroforesi utilitzem el sistema Hydrasis de Sebia.
Resultats
Taula 1. Nombre d’estudis practicats durant el període 2011-2015.

Hemogrames

HbA 2

HbA1c

Electroforesi

2589873

3481

435333

617

Taula 2. Resultats de l’electroforesi.

Electroforesi hemoglobines (alcalina)

617

HbAC

117

HbAS

297

Sense bandes anòmales

58

HbSC

6

HbSS

8

Altres, veure informe adjunt

131

Taula 3. Resum de les magnituds relacionades amb l’hemograma, i fraccions de
substància d’HbA 2 i F segons els resultats de l’electroforesi (excepte els pacients amb
concentració substància de ferro en el plasma per sota de l’interval de referència).

RBC
HBAC
Mitjana
s
HBAS

HB

Ferritina

VCM

HBF %

HBA 2 %

5,10

13,52

102,59

75,38

0,80

3,36

0,56

1,76

6,12

0,95

0,46

78,58

1,14

4,02

7,92

1,68

0,40

n = 101

n = 272

Mitjana

5,06

13,30

s

0,63

1,62

98,07

–336–

RBC
«NORMAL»

HB

Ferritina

VCM

HBF %

HBA 2 %

88,92

83,53

0,43

2,59

10,18

0,25

0,52

n = 41

Mitjana

4,56

12,21

s

0,90

2,40

RBC: concentració de nombre d’eritròcits en la sang; HB: concentració de massa d’hemoglobina en la
sang; ferritina: concentració de massa de ferritina en el plasma; VCM: volum entític d’eritròcits en la sang;
HBF %: fracció de substància d’hemoglobina F; HBA 2 %: fracció de substància d’hemoglobina A 2.

Conclusions
Amb la nostra estratègia es poden detectar dintre del treball habitual un nombre significatiu de portadors d’hemoglobinopaties.
Els portadors d’hemoglobines com la S o la C poden mostrar les magnituds relacionades amb l’hemograma dintre de l’interval de referència, la qual cosa no permet descartar
l’estat de portador. Es recomana, si cal, fer consell genètic d’hemoglobinopatia i fer l’estudi mitjançant procediments basats en l’HPLC.
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Millora dels resultats de
la mobilitat dels espermatozoides
en els estudis del semen després
d’una reorganització en el laboratori
D. Visiedo1, C. Colomé1, M. Buxeda2, E. Guillén3
1

Catlab-Laboratori Central Viladecavalls
Viladecavalls

Catlab-Laboratori d’Urgències Consorci Sanitari de Terrassa
Catlab-Laboratori d’Urgències Hospital Universitari Mútua Terrassa
Terrassa
2

3

Introducció
Actualment, el nostre laboratori es compon d’un laboratori central i tres laboratoris
hospitalaris. Dóna cobertura a una població d’1 020 000 habitants amb 98 centres
d’atenció primària i tres hospitals.
Inicialment, les mostres de semen per l’estudi de la fertilitat es rebien als laboratoris
hospitalaris i s’enviaven per al seu processament al laboratori central.
Com que el temps entre l’obtenció i el processament de les mostres de semen és crític per l’estudi de la mobilitat, i que la recomanació de l’Organització Mundial de la Salut
(OMS) és que l’estudi es realitzi abans d’una hora des de la seva recollida, es va plantejar
fer aquesta part de l’estudi en els laboratoris hospitalaris.
Objectiu
Comprovar com afecta el canvi en l’organització del laboratori els resultats de la mobilitat dels espermatozoides.
Material i mètodes
Es comparen els resultats de la mobilitat dels espermatozoides en els estudis de semen realitzats durant l’any 2015, entre els realitzats als laboratoris hospitalaris (Grup A,
n = 90) i els realitzats al laboratori central (Grup B, n = 137). Totes les mostres es van
processar abans que passés una hora entre la recollida i el seu processament.
Es van descartar aquelles mostres en les quals la concentració de nombre era inferior
a 10 milions d’espermatozoides/mL.
L’anàlisi de les mostres es va realitzar amb el microscopi Nikon E200 i Nikon E400 i el
programa SCA Evolution® (Sperm Class Analyzer) de Microptic. Per l’estudi estadístic es
va aplicar la prova de t-Student mitjançant el programa MedCalc®.
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Resultats
Les concentracions de nombre d’espermatozoides en el grup A (mediana 60,1 espermatozoides/mL) i el grup B (mediana 70,02 espermatozoides/mL) no presentaven diferències significatives (p = 0,6803).
En el grup A es va observar una fracció de nombre (percentatge) d’espermatozoides
de formes mòbils amb mobilitat progressiva del 50,96 % i en el grup B del 38,46 %. De la
mateixa manera, en el grup A es va observar un percentatge d’espermatozoides immòbils
del 23,00 % respecte al 32,18 % en el grup B. Aquestes dades van presentar diferències
significatives (t-Student, p = 0,0001 i p = 0,0045, respectivament).
Conclusions
Les diferències observades confirmen una millora en les condicions de les mostres, i
per tant en els resultats de la mobilitat, si es realitza el comptatge als laboratoris hospitalaris. Aquestes diferències s’explicarien per una disminució en el temps entre la recollida
de la mostra i la seva anàlisi.
Per altra banda, com que no es realitza aquesta part de l’estudi del semen en el laboratori central, s’evita que s’hagin de rebutjar mostres de pacients per no complir el temps
recomanat per l’OMS entre la recollida de la mostra i la seva anàlisi.
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