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Prefaci

Els dies 8, 9 i 10 de març de 2018, Reus acollí el XIII Congrés Català de Ciències de
Laboratori Clínic organitzat per l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic
(ACCLC). Com ja sabeu, i de forma bianual, els professionals del laboratori clínic i a la
vegada companys i amics, ens trobem en diferents llocs de Catalunya per conèixer i
debatre els diferents avenços que es donen en la nostra professió, que sortosament són
molts i constants.
En aquesta ocasió prop de dos-cents companys ens vam aplegar al Palau de Congressos de la meva ciutat per, en el decurs de dos dies i mig, aprofundir i reflexionar sobre
nous biomarcadors en el diagnòstic de l’anèmia o la infecció, per aprendre dels avenços
en el diagnòstic genètic de la neuropsiquiatria, en el diagnòstic ràpid de microbiologia
o dels nous anticoagulants d’acció directa, per debatre sobre el nostre paper en la mal
anomenada biòpsia líquida que ha capgirat totalment el diagnòstic del càncer, per conèixer altres tècniques que entren amb força en els nostres laboratoris com la ressonància
magnètica, per valorar les darreres novetats en el diagnòstic de l’al·lèrgia o per concloure
com és habitual amb una reflexió i debat, en aquest cas de com ha de ser l’informe que
lliurem als clínics.
Així mateix i en el si del congrés es van presentar 111 comunicacions en forma de
pòster alguns dels quals pel seu interès i qualitat científica van ser presentats com a comunicació oral en una sessió específica.
Malgrat que el tretze és un guarisme relacionat amb malastrugança en la nostra cultura, quan als voltants del congrés a Sitges, la Junta de l’ACCLC em va oferir la Presidència
del Congrés a celebrar el 2018, no vaig dubtar en acceptar-ho, pensant en què aquesta
era una oportunitat immillorable per reunir-vos de nou i donar-vos a conèixer la ciutat que
fa anys em va acollir de forma tan generosa. Ha estat per mi doncs un honor presidir-lo i
vull agrair per això que la Junta em fes confiança.
Permeteu-me que també faci una menció especial al Comitè Organitzador, que em va acompanyar durant aquests dos anys de preparació i que són
els responsables de l’èxit del seu contingut científic. Em sento especialment orgullós d’haver-hi integrat, a banda de membres de la Junta de l’Associació, a
representants de tots els centres hospitalaris que treballem al nostre territori, fet que hem aprofitat per assolir una encara major cohesió professional i personal.
Està clar però que sense la generositat de moderadors, ponents i conferenciants que van
acceptar sense contrapartides compartir el seu saber amb nosaltres, aquest repte no hagués estat possible. Voldria fer en aquest punt una menció especial al Dr. Ramon Gomis
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que amb la seva brillant conferència va inaugurar aquest congrés. Moltes gràcies a tots i
a totes els que heu fet fàcil el que era més important.
Tots sabem que a banda del nostre treball, el congrés no hauria estat possible sense
les empreses del sector del diagnòstic in vitro que col·laboren habitualment amb l’ACCLC,
i la resta d’empreses que amb les seves aportacions ens han ajudat a fer que aquest
congrés hagi estat una realitat. El meu reconeixement també per totes elles.
Desitjo que Reus hagi respost a les vostres expectatives. Com haureu vist, aquesta
ciutat té unes magnífiques infraestructures. Un palau de congressos que ens va acollir de
forma eficient i còmoda i un patrimoni que vam tenir l’ocasió de mostrar-vos fent palès
la seva vitalitat, conseqüència d’un passat brillant i del que desitgem un excel·lent futur.
Aquest llibre d’actes resumeix l’activitat d’aquests dos dies i mig, i reflecteix tot el
treball i l’entusiasme que hi vam posar, tant el comitè organitzador com els ponents, i
tots vosaltres que amb la vostra participació vau fer que, un cop més, puguem dir amb
satisfacció que aquest ha estat un congrés molt útil des del vessant de la formació i sobre
tot motiu de retrobament de companys i amics.
Comptem amb il·lusió el dia que de nou ens retrobarem en terres gironines per celebrar el catorzè congrés que de ben segur serà un èxit, i desitgem que tots vosaltres recordeu el que vam fer a Reus com una trobada especial, nosaltres així ho vam pretendre.
Josep Maria Simó Sisó
President del XIII Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic
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Taula Rodona

Biologia molecular del càncer:
de la recerca a la pràctica clínica
Moderador:

Josep Gumà Padró
Institut d’Oncologia de la Catalunya Sud.
Hospital Universitari Sant Joan de Reus
Reus

Biòpsia líquida: un repte
per al laboratori de diagnòstic clínic
Wladimiro Jiménez Povedano
Servei de Bioquímica i Genètica Molecular
Centre de Diagnòstic Biomèdic
Hospital Clínic
Barcelona

Aquesta presentació té com a subjecte principal la biòpsia líquida però hauríem de
convenir que aquesta és, com a mínim, una definició confusa. El terme biòpsia líquida el
fem servir preferentment en el diagnòstic oncològic i ha estat popularitzat i difós per les
companyies del diagnòstic in vitro. Ara bé, aquestes proves analitzen les característiques
del tumor a partir d’una mostra de sang en la qual determinem el DNA lliure circulant.
Encara que l’origen d’aquest DNA no està completament aclarit, sabem que té el seu
origen en cèl·lules tumorals i també en cèl·lules no tumorals que es necrosen o pateixen
processos d’apoptosi i alliberen DNA al torrent circulatori. En els pacients oncològics,
aproximadament el 50 % del DNA circulant correspon a DNA tumoral.
Aquest DNA és petit i el trobem a una concentració aproximada de 2 µg/mL.
Per què la biòpsia líquida ha aixecat i està aixecant tantes expectatives? Aquí tenim alguns dels reptes que planteja la biòpsia convencional: és invasiva, la disponibilitat de teixit
és limitada, o a voltes el teixit és inaccessible, i de vegades no som capaços de capturar
l’heterogeneïtat tumoral. D’altra banda els avantatges que presenta l’anomenada biòpsia
líquida són evidents: és mínimament invasiva, menys costosa, és un millor indicador de
l’heterogeneïtat tumoral i, a més, podem monitorar tant la resposta com la resistència al
tractament.
Encara que sigui molt redundant voldria fer una observació: la biòpsia líquida es basa
en una mostra de sang com qualsevol altra de les que disposem en els nostres laboratoris.
Tornem a les característiques de la biòpsia líquida. Hem comentat que té la seva utilitat en el diagnòstic de malalts oncològics i es realitza a partir de DNA lliure circulant
procedent de cèl·lules tumorals. En aquest DNA podem detectar alteracions puntuals,
translocacions o inclús alteracions en la metilació. El procediment de la biòpsia líquida no
s’utilitza sols en l’àmbit estrictament oncològic. Probablement on té més transcendència
des del punt de vista sanitari i social és en el diagnòstic prenatal no invasiu. Podem detectar DNA lliure circulant fetal en la sang perifèrica des del primer trimestre d’embaràs,
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esdevenint d’aquesta forma un procediment molt potent de diagnòstic prenatal, exempt
dels inconvenients que presenta l’obtenció del líquid amniòtic o de les vellositats corials.
La determinació del DNA lliure circulant amb finalitat diagnòstica en l’àmbit oncològic
no està exempta de complexitat i això resulta fàcil de preveure si examinem els determinants cel·lulars de transformació tumoral. L’activitat dels oncogens i dels gens supressors
de tumors és el que determina si una cèl·lula concreta esdevé cancerosa. El desequilibri entre aquests dos factors donarà lloc a creixement cel·lular incontrolat, inhibició de
l’apoptosi, inducció d’angiogènesi i en última instància invasió cel·lular i metàstasis. Si
parlem d’oncogens, podem establir tres categories principals: els receptors tirosina cinasa, els factors de creixement i els factors d’activació transcripcional. D’altra banda els
gens supressors de tumors poden ser reguladors del cicle cel·lular o inhibidors de la
proliferació cel·lular.
Els oncogens es troben en moltes vies de senyalització cel·lular. Aquestes estan controlades pels receptors tirosina cinasa, receptors de membrana que en interactuar amb
factors de creixement, citocines o hormones, activen la via de senyalització corresponent.
Exemples de receptors tirosina cinasa són el receptor del factor de creixement epitelial, el
receptor del factor de creixement vascular o el de fibroblasts. Una de les vies de senyalització més universalment conservada a les cèl·lules eucariotes és la via Ras-Raf-Mek-Erk.
En presència d’un agonista específic, com ara un factor de creixement, el receptor tirosina cinasa envia un senyal de fosforilació a l’interior cel·lular que activa la via i dóna lloc
a diferents activitats biològiques com el creixement, la supervivència i la proliferació i la
diferenciació cel·lular. Moltes de les dianes d’estudi de la biòpsia líquida se centren en
anomalies gèniques que regulen aquests mecanismes.
El TP53 és un gen supressor de tumors característic i p53 és la proteïna codificada
pel gen TP53. Avui sabem que les delecions en homozigosi de TP53 estan presents en
un 70 % de càncers de pulmó, un 60 % de càncers de còlon i un 20 % càncers de mama.
Per tant, tampoc resulta sorprenent que les alteracions gèniques a TP53 també es trobin
entre les principals dianes d’estudi de la biòpsia líquida.
A més de les dificultats intrínseques que representa haver d’identificar si les mutacions
d’interès es corresponen a oncogens o gens supressors de tumors, també existeixen
diferents categories en funció del tipus d’alteració portadora de la mutació. Així podem
trobar variacions en un únic nucleòtid, insercions o delecions genòmiques, fusions i variacions en el nombre de còpies.
Amb tota aquesta informació el que vull posar de manifest és l’extrema complexitat
que pot arribar a tenir el diagnòstic molecular en les malalties oncològiques. Si això no
fos suficient, a més hem de considerar que la malaltia oncològica és un procés dinàmic i
que nosaltres podem estar avaluant la seva situació en fases diferents d’aquesta evolució:
quan es produeixen els primers canvis neoplàsics, en circumstàncies d’heterogeneïtat
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tumoral, o quan estem en fase de tractament i tenim resposta amb remissió o en fase de
recurrència. Aquestes diferents situacions també es poden veure reflectides en canvis
en el DNA lliure circulant. No resulta sorprenent doncs que davant de tota aquesta allau
d’informació s’hagi produït una certa prevenció a l’hora d’acollir aquests procediments en
el laboratori clínic més convencional.
Arribats a aquest punt m’agradaria atraure la vostra atenció sobre els principals procediments i sistemes de mesura que tenim al nostre abast. Podem parlar essencialment
de dues estratègies. La primera la farem servir quan tenim ben definides les diferents mutacions que volem avaluar. És una estratègia que anomenem dirigida i que consisteix en
l’ús de la reacció en cadena per la polimerasa (PCR) en temps real en sistemes múltiplex
associada o no a la seqüenciació posterior i amb la corresponent anàlisi bioinformàtica.
El que voldria destacar és que en aquests moments disposem de sistemes de mesura
específics i dels equips de reactius corresponents.
La segona estratègia està basada en l’anomenada seqüenciació de nova generació
(next generation sequencing en anglès). En aquest cas detectem mutacions conegudes i
no conegudes, seguint una estratègia diagnòstica no dirigida. Aquí, per tant no disposarem d’equips de reactius específics per a determinades mutacions i el sistema consistirà
fonamentalment en un extractor automàtic de DNA. Existeixen procediments manuals o
automatitzats, depenent del nombre de mostres, per la preparació de llibreries, i sistemes
d’ultra seqüenciació. I com sempre l’anàlisi bioinformàtica posterior que pot incloure o no
desenvolupaments propis (in house).
Així mateix, hem d’esmentar els procediments desenvolupats per aplicacions específiques com el cribratge poblacional prenatal de primer trimestre. Consisteix en la determinació de DNA fetal lliure circulant en la sang de dones gestants.
El que cal destacar és que en aquests moments disposem d’alternatives diverses, que
s’adapten a necessitats diagnòstiques diverses i que a més presenten un elevat component d’automatització que molt probablement es veurà incrementat els anys vinents.
Un altre aspecte molt important a considerar és que molt probablement l’impacte econòmic que el diagnòstic molecular tindrà en els nostres laboratoris serà molt important.
Les previsions pels deu anys vinents als Estats Units d’Amèrica són que el nombre de
determinacions s’incrementarà en 10 vegades aproximadament. Dues raons principals
justifiquen aquestes previsions. El diagnòstic molecular està facilitant l’ús de teràpies
selectives que han demostrat utilitat clínica i les aplicacions de supervisió i control experimentaran gran creixement si es demostra la seva utilitat clínica i ho permet la situació
econòmica.
Aquestes previsions suggereixen de forma molt consistent que la biòpsia líquida esdevindrà una activitat molt rellevant als nostres laboratoris. Aquesta afirmació cobra molta
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més força atenent a les aplicacions no oncològiques de la determinació del DNA lliure circulant. De fet, actualment tenim nombrosos estudis publicats els darrers anys en relació a
la utilitat diagnòstica de la determinació del DNA lliure circulant en diverses malalties. Així
s’ha descrit la seva utilitat com a biomarcador de rebuig en el trasplantament, l’infart de
miocardi o l’ictus. També com a factor pronòstic en el trasplantament d’illots pancreàtics.
Un aspecte molt rellevant relacionat amb la determinació del DNA lliure circulant és que
a més d’informar de mutacions a gens concrets, la longitud o la concentració d’aquest
DNA pot ser en si mateix molt informativa de l’estat patològic del malalt.
Els pacients oncològics freqüentment presenten fragments de DNA en un interval entre 200 i 400 bp. Això és conseqüència de l’existència d’una activitat necròtica més gran.
Aquesta característica podria ser molt útil per al desenvolupament de programes de detecció poblacional de malalts oncològics.
El DNA lliure circulant en les embarassades o en els pacients amb malalties autoimmunes també presenta característiques específiques. En ambdós casos la mida és inferior,
tant la del DNA procedent del fetus com el de pacients afectes de lupus eritematós.
La concentració de DNA lliure circulant en si mateixa també pot ser una dada rellevant.
Tenim estudis en càncer colorectal i en càncer de pulmó que demostren la presència
de concentracions de DNA lliure circulant superiors a les d’individus sans. Això també
s’observa en altres malalties encara que en aquests casos el resultat no és tan evident.
Per finalitzar voldria esmentar la fase preanalítica. Com és ben sabut, l’obtenció de
resultats fiables depèn d’una fase preanalítica curosa. I, com era d’esperar, això també
té rellevància per la determinació del DNA lliure circulant. Aquest resultat correspon a
un estudi multicèntric europeu en el qual es va investigar el risc de càncer en funció
de la concentració de DNA. Crida l’atenció l’enorme variabilitat que podem observar en
els valors mitjans de cada centre i que poden oscil·lar entre 5 i 10 900 ng/mL a Oxford
i 0,2 i 126 ng/mL a Aarhus. En analitzar la variable independent que més condicionava
aquestes diferències es va demostrar que era el centre on es feia l’extracció de la mostra,
suggerint grans diferències entre els centres en l’obtenció i conservació de les mostres.
Aquest estudi ha estat dels primers a demostrar que de la mateixa forma que succeeix
amb qualsevol altra magnitud mesurada al laboratori, les condicions preanalítiques són
fonamentals per obtenir informació fiable quan s’utilitza la biòpsia líquida.
Per finalitzar caldria únicament posar de manifest que des del meu punt de vista, la
incorporació dels procediments relacionats amb la determinació del DNA lliure circulant,
o biòpsia líquida, en els laboratoris de diagnòstic clínic serà, amb molta probabilitat, un
repte professional que no podrem defugir.
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Nous estudis en el càncer hereditari:
de la prevenció al tractament
Marta Rodríguez Balada
Unitat de Patologia Molecular Oncològica – Consell Genètic
Institut d’Oncologia de la Catalunya Sud (IOCS)
Hospital Universitari Sant Joan de Reus
IISPV, Universitat Rovira i Virgili

El càncer és una malaltia molt comuna que, tot i ser multifactorial, és en essència una
malaltia genètica. Existeix una associació directa entre el càncer i la presència de variants patogèniques (conegudes com a mutacions) en gens relacionats que es desregulen,
s’expressen inadequadament i modifiquen el funcionament normal de les proteïnes que
codifiquen. És per això que cada cop més s’utilitzen els estudis moleculars enfocats a la
detecció d‘alteracions genètiques, tant per al diagnòstic i prevenció d’una síndrome de
càncer hereditari, com per al diagnòstic, pronòstic i tractament del càncer, mitjançant
la classificació molecular i la cerca de marcadors pronòstics i predictius. Tot i que en
un 20 % dels pacients existeix una història familiar prèvia de càncer, s’estima que només
entre un 5 i un 10 % dels càncers diagnosticats són de tipus hereditari, la qual cosa vol
dir que es pot atribuir com a principal responsable de l’aparició de la malaltia l’existència
de variants patogèniques en gens d’alta penetrància, amb patrons d’herència autosòmica
dominant o recessiu i que s’han heretat de pares a fills. Això no obstant, el 85-90 % dels
tumors són de tipus esporàdic.
Aquest és el cas del càncer de mama i de la síndrome de càncer de mama i ovari
hereditari, en el qual l’estudi en la línia germinal dels gens BRCA1 i BRCA2 es pot oferir
dintre del procés de consell genètic. Actualment, aquest estudi s’ha ampliat també al
tractament de la malaltia, amb la detecció de mutacions en aquests dos gens no només
a nivell germinal sinó també a nivell somàtic. De fet també existeixen tractaments per a
pacients amb càncer de mama, ovari o pàncrees i amb una mutació germinal o somàtica
en els gens BRCA1 o BRCA2. D‘especial rellevància destaquen els agents inhibidors de
la PARP1 que causen una toxicitat selectiva i indueixen l’apoptosi i mort de cèl·lules defectuoses en BRCA1 i BRCA2.
L’aparició dels procediments basats en la seqüenciació de nova generació ha donat
lloc a l’estudi de panells de gens, és a dir, l’anàlisi simultània de grups de gens. Aquests
estudis permeten identificar gens per als quals hi ha teràpies disponibles (com poden
ser els inhibidors de cinases, immunoteràpia…), mutacions associades a vies de senyalització específiques (PI3K/AKT…), mutacions associades a resistència (p53 – taxans…),
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entre d’altres. De fet, un objectiu cada vegada més utilitzat en els estudis en càncer de
mama, i que ha ampliat el seu abast, és l’anàlisi de panells de gens que participen de
forma directa o indirecta en les vies de reparació del DNA. Per tant, els estudis genètics
i la identificació d’alteracions en el genoma, en teixit tumoral o en sang perifèrica, són
una eina cada cop més utilitzada en l’àmbit assistencial, tant amb objectius terapèutics
com per a orientar una cirurgia preventiva i, en la recerca, per al descobriment de noves
dianes terapèutiques.
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Biologia molecular
en la pràctica clínica oncològica
Sergio Peralta Muñoz
Servei d’Oncologia Mèdica
Hospital Universitari Sant Joan
Reus

El càncer és una de les principals causes de morbiditat i mortalitat a tot el món. El
principal tractament al llarg dels últims anys ha estat, i encara continua sent en molts
casos, la quimioteràpia o la radioteràpia. El seu benefici és ben conegut i ha estat la base
principal del tractament de la majoria dels tumors. Però l’administració de quimioteràpia o
de radioteràpia moltes vegades va associada a l’aparició d’importants efectes secundaris,
hematològics i no hematològics, que poden dificultar un correcte compliment terapèutic
i, en conseqüència, un menor benefici clínic. La taxa de respostes, la supervivència global, la supervivència lliure de progressió, o el temps fins a la recaiguda, han augmentat
significativament els últims anys per diverses causes: la implantació de programes de detecció precoç i de prevenció del càncer, la millora dels hàbits alimentaris, la consciència
més gran dels tòxics, l’ús de noves tècniques diagnòstiques i d’estadiatge més precises
i modernes, els avenços en tractament quirúrgics, la radioteràpia i l’aparició de nous
tractaments sistèmics. Aquest augment en la supervivència s’ha produït en part gràcies
al descobriment d’anomalies moleculars relacionades amb el càncer. El coneixement genètic més ampli del càncer ha posat de manifest l’existència de biomarcadors moleculars
que ens donen informació pronòstica dels pacients i sobretot informació predictiva de
resposta als fàrmacs. Això ha permès tractar als pacients amb càncer d’una forma més
individualitzada, més eficaç, obtenint un major augment de la supervivència i un menor
nombre d’efectes tòxics, i millorant així els resultats obtinguts amb el tractament basat
només en la quimioteràpia o la radioteràpia.
El mètode diagnòstic principal del càncer continua sent l’estudi anatomopatològic
sobre teixit tumoral obtingut mitjançant diversos procediments com l’endoscòpia, les
biòpsies guiades per imatge radiològica com el TAC o l’ecografia, la citologia, etc. L’estudi d’aquestes mostres de teixit ens dóna el diagnòstic histològic del càncer, i sobretot,
l’origen. Avui en dia sabem que la histologia pot ser un factor pronòstic però també prediu
la possibilitat de resposta a certs fàrmacs quimioteràpics. Un exemple seria el tractament amb pemetrexed (antifolat), quimioteràpic que augmenta la supervivència global
dels pacients diagnosticats de càncer de pulmó de tipus adenocarcinoma en comparació
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amb altres quimioteràpics, o la major resposta a la gemcitabina en tumors amb histologia escamosa.
Els últims anys, la detecció de diferents marcadors moleculars sobre mostres de teixit
tumoral ha accelerat l’aparició de nous fàrmacs, amb mecanismes d’acció diferents dels
de la quimioteràpia i amb un benefici major. Com ja s’ha esmentat, aquests biomarcadors tumorals actuen com a factors pronòstics però sobretot com a factors predictius
de resposta.
Uns dels objectius, amb el coneixement de les característiques moleculars del càncer,
és tractar els pacients d’una forma diferent i més precisa. El tractament pot així variar
entre pacients que tenen el mateix tipus de càncer. S’avança cap a una medicina individualitzada. L’aplicació dels coneixements més bàsics, els descobriments fets al laboratori
en estudis clínics preliminars, i la seva aplicació mèdica a la pràctica real i rutinària, és el
que es coneix com a medicina translacional, o en el nostre cas, oncologia translacional.
El descobriment d’aquests biomarcadors moleculars ha anat en paral·lel al desenvolupament de nous fàrmacs. L’aprovació i comercialització de molts medicaments oncològics dels últims anys va lligada a la presència d’aquests biomarcadors, podent-se
administrar només en els pacients portadors. Els medicaments actuen com dianes terapèutiques específiques. Els estudis clínics han demostrat un augment significatiu de la
supervivència dels pacients tractats de forma específica amb fàrmacs que tenen com
diana terapèutica aquestes mutacions, comparat amb la quimioteràpia clàssica. Tenen, a
més, un perfil tòxic més afavoridor la qual cosa facilita el correcte compliment terapèutic
per part del pacient.
Trobem exemples de marcadors moleculars en molts tumors. Una aplicació és la determinació de receptors hormonals d’estrogen i de progesterona en el càncer de mama
i el tractament amb hormonoteràpia tant en pacients amb malaltia avançada com de
forma adjuvant disminuint el risc de recaiguda en les pacients operades. Un altre exemple,
també al càncer de mama, és l’expressió d’HER2 (receptor 2 del factor de creixement
epidèrmic) i el tractament dirigit amb trastuzumab i pertuzumab (anticossos monoclonals contra HER2) tant en pacients amb malaltia avançada com en la postcirurgia. La
detecció d’HER2 al teixit tumoral, a més, ens ajuda a entendre millor l’evolució clínica de
les pacients que pot ser diferent d’aquelles que són HER negatives. L’estudi d’expressió d’HER2 també es fa sobre tumors d’estómac o unió gastro-esofàgica. El tractament
amb la combinació de trastuzumab i quimioteràpia en pacients HER2 positius obté una
major supervivència global si es compara amb aquells pacients amb càncer d’estómac
HER2 positius i que només reben tractament amb quimioteràpia sense trastuzumab. I un
altre exemple és la determinació KIT (o c-kit) proteïna transmembrana (glicoproteïna) que
funciona com un receptor amb activitat tirosina-cinasa en els tumors mesenquimals del
tracte digestiu, coneguts com tumors GIST. En els pacients on es detecta c-kit es relaciona la possibilitat de major resposta amb el tractament dirigit amb imatinib.
–22–

Tenim molts més exemples, com mutacions en el gen BRAF per l’administració de vemurafenib (inhibidor de serina-treonina de BRAF) o dabrafenib en pacients amb melanoma.
El càncer de còlon i recte és una de les neoplàsies millor caracteritzades des d’un
punt de vista genètic-molecular tant en la variant esporàdica com hereditària poliposa i
no poliposa. Aquests estudis han determinat la participació de múltiples gens i vies metabòliques en el creixement i desenvolupament del càncer. Alguns d’aquests gens són de
la família dels gens RAS (HRAS, NRAS i KRAS), sent un dels oncogens més freqüentment
alterats en el càncer. L’oncogen RAS es localitza en el cromosoma 12 i participa en la via
de senyalització de les vies PI3K/PTEN/AKT i RAF/MEK/ERK. En el càncer de còlon s’ha
trobat la mutació del gen KRAS entre un 30 % i un 50 % dels casos. Actualment tenim
fàrmacs dirigits (anticossos monoclonals) com cetuximab i panitumumab, obtenint un
benefici clínic en els casos de gen RAS no mutat (wild-type en anglès). La determinació
per tant de mutacions als gens RAS es considera una pràctica obligatòria per un correcte
tractament dels pacients amb càncer de còlon i recte. La combinació de cetuximab o
panitumumab en pacients wild-type amb la quimioteràpia es tradueix en una major supervivència global. La determinació de mutacions al gen RAS a la mostra tumoral actua
com a factor pronòstic i com a factor predictiu de resposta als fàrmacs. En pacients amb
càncer de còlon i recte amb mutacions KRAS, el tractament serà amb quimioteràpia sola
o amb combinació amb fàrmacs antiangiogènics però no amb anticossos monoclonals
com cetuximab o panitumumab.
Un altre tumor on la determinació de marcadors moleculars és obligatoria seria el
càncer de pulmó. Mutacions al gen EGFR han definit un perfil de pacient diferent, amb
una evolució que s’allunya de la clàssica i una possibilitat de resposta a nous fàrmacs.
Les mutacions al gen EGFR més freqüents que trobem al càncer de pulmó serien la
deleció a l’exó 19 del gen EGFR i la mutació puntual L858R a l’exó 21 del gen EGFR. La
primera representaria fins al 50 % de les mutacions d’EGFR i la segona el 40 %. Es troben altres mutacions menys freqüents que representarien un 10 % aproximadament. La
determinació d’aquestes mutacions es fa de forma habitual a la mostra tumoral del diagnòstic, sabent que són més freqüents en pacients pocs o gens fumadors, en dones i en
adenocarcinomes. Els estudis també han trobat una major incidència en països asiàtics.
En el nostre medi, el 12-15 % dels pacients amb càncer de pulmó de tipus no-escamós
tenen alguna de les mutacions d’EGFR, arribant fins al 40-50 % en pacients asiàtics.
Aquestes mutacions actuen com a factor pronòstic i sobretot com a factor predictiu de
resposta al tractament amb inhibidors tirosina-cinasa com l’erlotinib, gefitinib o afatinib.
Diversos estudis clínics en fase III han confirmat una major supervivència dels pacients
amb càncer de pulmó avançat i EGFR mutat tractats de forma específica amb inhibidors
tirosina-cinasa respecte al tractament amb la quimioteràpia. La supervivència sobrepassa els 2 anys i mig, xifra molt superior a l’obtinguda amb quimioteràpia que estaria al voltat
dels 14 mesos. La toxicitat també afavoreix el tractament dirigit amb aquests fàrmacs.
Lamentablement tots aquests pacients acaben progressant, sent la principal causa l’aparició de resistències adquirides. La principal causa de resistència adquirida és l’aparició
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de noves mutacions EGFR durant el tractament amb inhibidors tirosina-cinasa, com per
exemple la mutació d’EGFR T790M a l’exó 20, que apareix fins a un 50 % dels pacients
que es fan resistents al tractament. Osimertinib és un nou fàrmac dirigit específicament
als pacients que desenvolupen aquesta mutació de resistència T790M. En aquests casos, el tractament amb osimertinib aconsegueix una major supervivència comparada
amb la quimioteràpia. Així, avui en dia també és obligatori la determinació de la mutació
EGFR T790M com a biomarcador de resistència i per poder administrar osimertinib. L’estudi tant de les mutacions d’EGFR de sensibilitat (de l’exó 19 i L858R de l’exó 21) com de
resistència (EGFR T790M de l’exó 20) es fa sobre teixit tumoral. Es tracta de les mutacions de sensibilitat al diagnòstic i de resistència a la progressió. Això obliga a rebiopsiar
als pacients a la progressió. Moltes vegades la realització de la rebiopsia presenta certes
dificultats, perill de complicacions o impossibilitat d’accés al tumor per obtenir la mostra.
En aquests casos, la biòpsia líquida, és a dir, la determinació de les mutacions EGFR en
ctDNA en sang, pot ser una alternativa útil, evitant complicacions als pacients. Les guies
clíniques estableixen que en els pacients que progressen a un inhibidor tirosin-cinasa, la
determinació de T790M es pot fer en sang. Si el resultat és negatiu, a causa de l’elevat
nombre de falsos negatius, que arriben al 30 %, es recomana fer la rebiopsia sobre teixit
tumoral. L’objectiu dels estudis actuals relacionats amb la biòpsia líquida és la utilització
de procediments amb elevada sensibilitat i especificitat.
La translocació d’ALK (acrònim de l’anglès anaplàstic lymphoma kinase) i la seva presència en el càncer de pulmó, també actua com marcador molecular. El nombre de pacients amb càncer de pulmó i translocació d’ALK (i ROS1) és inferior al de pacients amb
les mutacions d’EGFR. ALK està translocat al voltant d’un 5 % dels pacients amb càncer
de pulmó, d’histologia no-escamosa, sent més freqüent també en dones, no fumadors
i pacients d’edat més jove. El tractament amb crizotinib en aquests casos aconsegueix
una major supervivència, major taxa de resposta i un perfil de toxicitat més ben tolerat
que l’obtingut amb quimioteràpia. Els estudis actuals estan estudiant la seva determinació
també en sang.
La immunoteràpia ha fet canviar el tractament de molts tumors, com el càncer de
pulmó. La determinació d’expressió de PDL1, pot servir com biomarcador pel tractament
amb fàrmacs immunoteràpics. Nivolumab (anti-PD1), pembrolizumab (anti-PD1) o atezolizumab (anti-PDL1) ja són fàrmacs aprovats pel tractament del càncer de pulmó i la seva
administració va lligada als nivells d’expressió de PDL1 en el tumor.
Tenim molts més exemples, com les mutacions en el gen BRAF per l’administració de vemurafenib (inhibidor de serina/treonina de BRAF) o dabrafenib en pacients
amb melanoma.
Per tant, la determinació de biomarcadors tumorals, ens ajuda al diagnòstic, pronòstic
i predicció de la resposta als fàrmacs, i el seu ús és obligatori per un correcte tractament.
La biòpsia líquida s’estableix com a alternativa a la rebiopsia en certs casos.
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La metabolòmica del càncer
Xavier Correig Blanchar
Plataforma Metabolòmica
Departament d’Enginyeria Electrònica
Universitat Rovira i Virgili
Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili
CIBERDEM

La metabolòmica es pot definir com la ciència que estudia el comportament dels compostos químics de baix pes molecular (metabòlits) en una matriu biològica determinada,
com és ara un determinat teixit o bé un biofluid. La comparació dels perfils metabòlics
detectats i associats als diferents fenotips es poden utilitzar per identificar canvis metabòlics específics que condueixen a la comprensió de vies bioquímiques, combinacions
complexes de biomarcadors, efectes tòxics i progressió d’una determinada malaltia. És la
més emergent de les ciències òmiques i té com a objectiu desxifrar el perfil metabòlic en
sistemes complexos mitjançant la combinació de tècniques analítiques riques en dades i
l’anàlisi estadística i multivariant de dades. Deixa enrere el mètode reduccionista consistent en la verificació d’una hipòtesi concreta, ja que ofereix un enfocament holístic, sense
una hipòtesi concreta de partida. Avui en dia, s’ha convertit en una eina imprescindible
en la recerca en ciències de la vida i s’espera que en un futur no molt llunyà esdevingui
imprescindible també en el diagnòstic clínic.
La conferència té un marcat caràcter divulgador i comença amb una introducció a
les principals estratègies en metabolòmica, les principals tècniques analítiques utilitzades, els algoritmes estadístics i d’anàlisi multivariant més emprats i les seves aplicacions
principals. En particular, es fa especial menció a les estratègies utilitzades per a la descoberta de biomarcadors de diagnòstic, pronòstic, intensitat de la malaltia i l’eficàcia dels
tractaments i les dietes.
Seguidament es valora la contribució d’aquesta metodologia en els estudis del càncer,
tant en la comprensió dels mecanismes biològics que el desencadenen i marquen la
seva progressió, com en la possibilitat de trobar nous biomarcadors que s’hi associïn. Es
reporten tres exemples concrets sobre la contribució de la metabolòmica en l’estudi del
càncer: el primer fa referència a la determinació de biomarcadors en sang associats a
la mutació BRCA1 en el càncer de pit, la segona contempla la descripció d’un projecte
sobre descoberta de biomarcadors en l’orina de diferents càncers del tracte urinari. Finalment, s’explica en què consisteix la tècnica d’imatges d’espectrometria de masses,
anomenada també histologia molecular, i la seva aplicabilitat a la determinació de l’hete–25–

rogeneïtat intratumor a partir de l’anàlisi de la concentració de metabòlits sobre un teixit i
les modernes tècniques de segmentació d’imatges.

–26–

Taula rodona
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Paper del laboratori
en el diagnòstic
de les anèmies hemolítiques
David Beneitez Pastor
Servei d’Hematologia
Laboratoris Clínics Vall d’Hebron
Hospital Universitari Vall d’Hebron
Barcelona

Introducció
L’anèmia és un motiu de consulta molt freqüent i les anèmies hemolítiques en formen
una petita part. Poden ser degudes a nombroses causes, tant adquirides com congènites, sent habitualment difícils de categoritzar, i moltes d’elles formen part del grup de
malalties minoritàries. Són un grup heterogeni d’entitats en les quals el denominador
comú és la vida mitjana eritrocitària escurçada (< 120 dies) i la regeneració medul·lar. Per
tant formen part de les anèmies anomenades regeneratives que caldrà diferenciar. Això
sovint és complex a urgències, on el pacient es pot presentar amb un sagnat. La història
clínica és important per a la seva valoració però des del laboratori clínic ens hi podem
aproximar més del que pensem. El primer pas és una bona observació de la morfologia
de la sèrie vermella al microscopi per poder orientar la causa i quines magnituds seran
més adequades per a l’orientació o diagnòstic.
Primer de tot hem de demostrar que existeix l’hemòlisi, que pot ser extra o intravascular, la qual cosa comportarà certes diferències. A més pot haver-hi compensació o
no, ja que no totes les hemòlisis presenten anèmia, considerant-se aleshores síndromes
hemolítiques. Davant una hemòlisi tindrem signes de regeneració d’una banda i, per altra,
signes de destrucció o augment del catabolisme de l’hemoglobina. Això ja ens pot ajudar
a diferenciar les anèmies regeneratives per sagnat. Els resultats han de ser concordants.
L’anèmia es caracteritza per ser normocítica tot i que en algunes ocasions és macrocítica, i habitualment l’ample de distribució eritrocitari sol estar dins l’interval de referència
tot i que pot estar per sobre del límit superior de referència. Podem tenir una orientació
clínica inicial (encertada o no), i dins de l’estudi d’una anèmia hem de ser capaços de
generar algoritmes de treball per identificar l’anèmia hemolítica que d’altra banda ja hem
comentat que no és la possibilitat més freqüent. Moltes vegades no es demana al labo-
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ratori el mesurament de la concentració de reticulòcits en el diagnòstic d’una anèmia, per
raons diverses o pel seu preu, i cal decidir quan ampliar l’estudi i quan no.
Dins de les causes hem de diferenciar les anèmies hemolítiques que són corpusculars (membranopaties, enzimopaties, hemoglobinopaties, hemoglobinúria paroxística
nocturna…) de les que són extracorpusculars (immunològiques, fragmentació, infeccions,
agents físics o químics…).
Per tant, primer cal reconèixer l’hemòlisi, després intentar conèixer el mecanisme de
l’hemòlisi, i aquí l’adequada observació al microscopi serà molt important, i finalment
realitzar l’estudi amb les magnituds oportunes per a la confirmació diagnòstica. Durant
l’exposició es farà un breu repàs de les anèmies hemolítiques més freqüents.
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Interpretació del metabolisme
de la vitamina B12 i el folat
en les anèmies macrocítiques
Maite Serrando i Querol
Àrea Hematologia i Coagulació
Laboratori Territorial ICS Girona

L’anèmia, disminució de la concentració d’hemoglobina en el plasma per sota de l’interval de referència (d’acord amb l’OMS el 2016), és un dels quadres sindròmics més
habituals en l’atenció primària, fet que fa que al laboratori siguin necessaris algoritmes per
a la seva detecció. Els estats carencials són la causa més habitual d’anèmia. Les anèmies macrocítiques es caracteritzen per l’increment de la mida eritrocitària amb un volum
entític d’eritròcits > 95 fL. Les anèmies macrocítiques poden ser megaloblàstiques o no
megaloblàstiques. L’anèmia megaloblàstica (perniciosa) es caracteritza per la presència
de formes megaloblàstiques a causa d’una hematopoesi ineficaç. Sol requerir un aspirat
de moll d’os pel seu diagnòstic i és causada per una gastritis atròfica i la pèrdua de les
cèl·lules parietals de l’estómac responsables de secretar el factor intrínsec.
Davant una macrocitosi amb anèmia, cal fer una valoració clínica del pacient amb les
dades de les magnituds relacionades amb l’hemograma: concentració d’hemoglobina
en la sang, volum entític dels eritròcits en la sang (VCM), massa entítica d’hemoglobina
en la sang (HCM), concentració de nombre de reticulòcits, magnituds relacionades amb
l’hemòlisi i l’observació de les cèl·lules en la sang perifèrica. Cal fer un bon diagnòstic
diferencial sent la macrocitosi la principal causa de l’estudi del metabolisme del folat
(«vitamina B9») i la cobalamina («vitamina B12»). Com a magnituds bàsiques i àmpliament
distribuïdes en els laboratoris de mostres programades destaquem la determinació de
folat i vitamina B12 en el plasma.
La concentració en el plasma de la vitamina B12 és la magnitud més directament relacionada amb l’estudi de la macrocitosi. La principal limitació del seu valor és que no dóna
informació sobre la biodisponibilitat de la cobalamina als teixits. La determinació està justificada en casos d’anèmia macrocítica, macrocitosi aïllada, pancitopènia o presència de
símptomes neurològics inexplicats; no està indicada en persones asimptomàtiques, sense factors de risc de dèficit de vitamina B12 o si estan rebent suplement de vitamina B12.
El mesurament de la concentració en el plasma de folat es realitza de forma habitual
i és un procediment àmpliament disponible malgrat que no hi ha un consens clar sobre
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quin és el límit inferior de referència que n’indiqui un dèficit. Com a limitacions del procediment, destacar que una mostra hemolitzada allibera el folat intraeritrocitàri i pot elevar-ne
les concentracions mesurades; les modificacions de la dieta dels darrers dies poden alterar el resultat. La determinació està justificada en l’avaluació d’una anèmia macrocítica,
macrocitosi aïllada, pancitopènia, síndrome de malabsorció (malaltia celíaca, malaltia de
Crohn), malnutrició greu, alcoholisme, pacients en tractament amb medicaments com
trimetoprim o salazopirina. El mesurament de la concentració de folat no està indicada en
persones asimptomàtiques o amb les magnituds relacionades amb l’hemograma dintre
de l’interval de referència; tampoc en aquells que estan rebent suplements d’àcid fòlic.
Disposem de procediments de confirmació en cas de resultats dubtosos o inesperats
en els valors de la concentració de cobalamina i folat en el sèrum com el mesurament
de la concentració de l’homocisteïna, l’àcid metilmalònic, l’holo-transcobalamina i el folat
intraeritrocitàri.
La vitamina B12 (és també necessari el folat) metila l’homocisteïna (HC) per obtenir metionina; en estats carencials aquesta HC s’acumula, detectant-se un increment en la seva
concentració en el plasma. Aquesta augmenta de forma molt ràpida i sensible en estats
carencials per dèficit de folat o B12 però l’augment és poc específic per què també augmenta en altres situacions (dèficit de B6, insuficiència renal, hipotiroïdisme, polimorfisme
genètic MTHFR o C677T). La principal limitació de la determinació és el baix percentatge
d’homocisteïna plasmàtica no unida a proteïna («lliure»), < 2 % (el 80 % es troba unida a
proteïna i una petita fracció com disulfur mixt).
El procediment pel mesurament de l’àcid metilmalònic en el plasma té un alt cost i és
complex, sent el més usat el basat en l’espectrometria de masses o la cromatografia de
gasos; pel seu grau de complexitat i preu està disponible en pocs laboratoris. La seva
concentració augmenta en el dèficit de cobalamina; també en persones amb insuficiència renal, sobrecreixement bacterià intestinal, edat > 65 anys, hemoconcentració i alteracions metabòliques congènites.
La combinació de les determinacions d’homocisteïna i àcid metil malònic estarien indicades en casos d’alta sospita de dèficit de cobalamina o folat, resultats de la concentració de cobalamina o folat en el plasma dubtosos al voltant del límit inferior de referència
i casos de símptomes neurològics o macrocitosis inexplicades. Si tenim en compte les
limitacions del mesurament de la concentració de cobalamina en el plasma, en pacients
amb sospita clínica de dèficit de vitamina B12, pot estar justificat mesurar la concentració
d’homocisteïna i d’àcid metil malònic així com administrar tractament empíric avaluant
correctament la resposta clínica.
La concentració de folat intraeritrocitari és un indicador de l’estat del folat tissular
durant un període més llarg de temps si tenim en compte la vida mitjana dels eritròcits;
una concentració de substància de folat eritrocitari menor a 340 nmol/L (150 μg/L) es
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considera indicatiu d’un dèficit clínic de folat. S’ha suggerit que mesurar la concentració
de folat eritrocitari pot ser útil en aproximadament un 5 % de pacients amb macrocitosi i
una concentració en el plasma de folat dintre de l’interval de referència; els procediments
actuals es poden afectar per variables preanalítiques i analítiques pel que és un procediment exigent. Les recomanacions d’aquesta determinació són: no és necessari mesurar
de forma habitual la concentració de folat eritrocitari a causa que la seva determinació
en el plasma és suficient en la majoria dels casos (Grau 1A); en cas d’alta sospita clínica
de dèficit de folat, amb una concentració en el plasma de folat dintre de l’interval de referència, es pot sol·licitar el mesurament de la concentració de folat eritrocitari sempre que
s’hagi descartat un dèficit de cobalamina (Grau 2B).
Com a conclusions cal dir que:
• La principal causa d’estudi del metabolisme de la cobalamina i el folat és la macrocitosi (augment del volum entìtic dels eritròcits en la sang) amb una concentració
d’hemoglobina per sota l’interval de referència (anèmia).
• La valoració al laboratori d’una anèmia macrocítica ha d’incloure la valoració clínica
del pacient i les magnituds relacionades amb l’hemograma, concentració de nombre de reticulòcits, magnituds relacionades amb l’hemòlisi, observació de les cèl·
lules de la sang perifèrica, a vegades aspirat del moll d’ós, magnituds bioquímiques
com la concentració de vitamina B12, folat, i altres magnituds relacionades amb el
metabolisme de la vitamina B12.
• S’ha de valorar la necessitat d’estudiar el metabolisme coneixent les limitacions i
indicacions de cadascun dels procediments disponibles.
• Avaluar els casos de forma individual donada la manca de consens en aquests casos.
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Utilitat de noves magnituds
hematològiques en la valoració
de les anèmies microcítiques
Cristian Morales-Indiano
Laboratori Clínic Metropolitana Nord
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

L’anèmia microcítica és el principal tipus d’anèmia en el nostre entorn i es caracteritza
per presentar un volum entític dels eritròcits («volum corpuscular mitjà», d’ara endavant
VCM) inferior a 80 fL. La mida més petita que presenten els eritròcits en les anèmies
microcítiques està relacionada amb les causes que produeixen una disminució de la producció d’hemoglobina. Les principals causes d’anèmia microcítica són la falta de subministrament del ferro al grup hemo de l’hemoglobina per a l’eritropoesi (anèmia per dèficit
de ferro), un subministrament del ferro restringit al grup hemo (anèmia per inflamació), la
falta de producció de cadenes de globina (talassèmia) o els defectes a la síntesi del grup
hemo (anèmia sideroblàstica).
El laboratori clínic juga un paper important en la decisió d’algorismes i ampliació de
magnituds complementàries en la valoració de les principals causes de les anèmies microcítiques, ajudant a la detecció precoç, la seva orientació diagnòstica i conseqüentment al seu tractament.
El diagnòstic de l’anèmia per dèficit de ferro pot ser senzill quan els canvis en les
magnituds bioquímiques i hematològiques clàssiques són evidents. La dificultat moltes
vegades es presenta en situacions d’un dèficit funcional en presència d’altres malalties o
en combinació amb altres dèficits. L’aparició de l’anèmia ferropènica s’estableix seguint
tres etapes progressives caracteritzades per un desequilibri entre els requeriments del
ferro per a l’eritropoesi i la seva disponibilitat.
Des de l’aparició dels índexs de Wintrobe el 1932, s’han publicat diverses fórmules per
poder diferenciar l’anèmia ferropènica de les síndromes talassèmiques, que són les principals causes de microcitosi. Aquestes fórmules combinen diferents magnituds hematològiques clàssiques relacionades amb els eritròcits, com el VCM, l’amplitud de distribució
eritrocítica (ADE) o la concentració de nombre dels eritròcits («recompte»), entre d’altres.
Malgrat això, en l’actualitat no hi ha cap fórmula que presenti un rendiment diagnòstic
del 100 %, sent necessària la combinació de diverses magnituds.
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Les magnituds bioquímiques per a la valoració del metabolisme del ferro són molt útils
en la detecció del seu dèficit i en el diagnòstic diferencial de les microcitosis. Malgrat
això, la concentració de ferro en el plasma, la fracció de substància de ferro enllaçat a la
transferrina («índex de saturació de transferrina») o la concentració de ferritina en el plasma presenten certes limitacions, dificultant la seva interpretació. La concentració de ferro
depèn de la dieta i presenta un ritme circadiari no sent útil de manera aïllada. La transferrina per la seva part és un reactant de fase aguda i la seva concentració disminueix
davant un procés infecciós o inflamatori. La ferritina actua com a reactant de fase aguda
augmentant la seva concentració en processos infecciosos o inflamatoris.
Els darrers anys, el desenvolupament tecnològic en el camp de l’hematimetria ha permès disposar de sistemes amb altres prestacions que proporcionen mesures fiables i
precises de les magnituds relacionades amb l’hemograma. Aquest fet, juntament amb
la incorporació de noves magnituds hematimètriques, permet una millor valoració de les
alteracions hematològiques, especialment les relacionades amb la sèrie eritrocítica. En
aquest sentit, la utilització conjunta de diverses magnituds relacionades amb l’hemograma, especialment amb els reticulòcits i eritròcits, i les magnituds relacionades amb
el metabolisme del ferro poden ajudar a la detecció precoç de l’estat de ferropènia, les
síndromes talassèmiques i al diagnòstic diferencial dels diferents tipus d’anèmies.
Reticulòcits
La concentració de nombre dels reticulòcits («recompte») permet la classificació de
l’anèmia en regenerativa i arregenerativa proporcionant una informació útil sobre l’etiologia de l’anèmia. Els darrers anys, l’avenç tecnològic en els sistemes hematimètrics ha
permès millorar substancialment el recompte dels reticulòcits en diversos aspectes. Per
una banda, l’automatització en el mesurament ha permès disminuir considerablement la
seva imprecisió obtenint un resultat més precís i exacte. A més, gràcies a la fiabilitat dels
mètodes emprats pels diferents sistemes, s’obté informació útil de la seva concentració
de mRNA, els seus índexs cel·lulars, el volum, la seva concentració i la concentració
d’hemoglobina reticulocitària («contingut d’hemoglobina reticulocitària»). És per això, que
actualment a banda del recompte dels reticulòcits, són de gran utilitat les noves magnituds relacionades amb aquests. Algunes d’aquestes magnituds són el volum entític dels
reticulòcits («volum reticulocitari mitjà»), el recompte de reticulòcits immadurs, el contingut
d’hemoglobina reticulocitària o la fracció de nombre d’eritròcits hipocroms («percentatge»), entre d’altres.
El procediment per mesurar aquestes magnituds varia, cada fabricant utilitza un mètode específic i l’anomena de manera diferent, malgrat que indiquin el mateix. A la taula 1 s’exposen les principals magnituds amb les cases comercials corresponents i el
significat de les seves sigles.
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Taula 1. Resum de les noves magnituds dels reticulòcits i eritròcits segons la casa comercial.
Fabricant

Sysmex

Eritròcits

Reticulòcits

RBC-HE

Ret-He (pg)

% Hypo-He
% MicroR
M/H Ratio

Beckman Coulter

Siemens

LDH (%)

MRV (fL)

MAF

RSF

% HYPO

CHr (pg)

% MICRO
Micro/Hypo ratio

Abbott

% HPO

MCHr (pg)

% MIC

MCVr (fL)
CHRr (g/dL)

RBC-He: hemoglobina equivalent d’eritròcits; Ret-He: hemoglobina retoculocitària equivalent; %
Hypo-He: eritròcits hipocroms; % MicroR: eritròcits microcítics: M/H Ratio: % MicroR / % Hypo-He;
LDH: hemoglobina de baixa densitat; MRV: volum reticulocitari mitjà; MAF: factor microcític d’anèmia;
RSF: factor de la mida dels eritròcits; % HYPO: percentatge d’eritròcits hipocroms; % MICRO:
percentatge d’eritròcits microcítics; CHr: contingut d’hemoglobina reticulocitària; Micro/Hypo
ratio: % MICRO / % HYPO; % HPO: percentatge d’eritròcits hipocroms; % MIC: percentatge
d’eritròcits microcítics; MCHr: hemoglobina corpuscular mitjana reticulocitària; MCVr: volum
reticulocitari mitjà; CHCr: concentració hemoglobina corpuscular mitjana reticulocitària.

Contingut d’hemoglobina reticulocitària, percentatge d’eritròcits hipocroms i
percentatge d’eritròcits microcítics
El contingut d’hemoglobina reticulocitària (CHr) correspon a la concentració de l’hemoglobina present a la població reticulocitària expressada en picograms per cèl·lula
(pg/cel) i resulta del producte entre el volum cel·lular (V) i la concentració d’hemoglobina
cel·lular (CHC). El CHr reflecteix la disponibilitat del ferro de manera efectiva per a l’hemoglobinització dels eritròcits en els 3-4 dies propers, ja que és el temps de vida mitjana
dels reticulòcits a la sang perifèrica. Una CHC inferior a 28 g/dL permet classificar els
eritròcits com hipocroms. El percentatge d’eritròcits hipocroms (% Hipo) és una magnitud
que reflecteix l’hemoglobinització dels eritròcits madurs i està relacionada amb l’estat
del ferro els últims 3-4 mesos a causa de la vida mitjana que presenten els eritròcits. La
combinació d’aquestes dues magnituds, CHr i % Hipo, juntament amb el percentatge
d’eritròcits microcítics (% Mic), definits com aquells eritròcits amb un VCM inferior a 60 fL,
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proporcionen informació de la contribució de les diferents subpoblacions d’eritròcits en la
valoració de les alteracions en la sèrie vermella. Entre les diferents fórmules proposades
per a la diferenciació entre la ferropènia i la talassèmia, la que presenta un millor rendiment diagnòstic és la ràtio entre el % Mic i el % Hipo. Una ràtio d’eritròcits % Mic / % Hipo
superior a 1 és molt indicatiu de talassèmia, entitat on predominen especialment els eritròcits microcítics, mentre que una ràtio inferior a 1 indicaria una població més hipocroma
característica de la ferropènia.
A causa de l’especificitat metodològica dels diferents sistemes, els principals proveïdors comercials proporcionen una magnitud relacionada amb l’hemoglobina reticulocitària diferent. Vàries publicacions han demostrat la correlació entre diferents magnituds
relacionades amb els reticulòcits concloent en les mateixes aplicacions clíniques.
Avantatges de les noves magnituds hematimètriques
Mentre que els valors del VCM i la massa entítica d’hemoglobina («hemoglobina corpuscular mitjana», HCM) es basa en la mitjana del conjunt d’eritròcits, el percentatge de
les subpoblacions eritrocítiques indica com els diferents tipus d’eritròcits contribueixen a
la mitjana, podent predir un dèficit de ferro, monitorar la resposta al tractament o inclús
reflectir malalties específiques com les talassèmies o l’esferocitosi hereditària.
Tant el CHr (i els seus homòlegs dels diferents sistemes) com el % Hipo s’han utilitzat,
juntament amb les magnituds bioquímiques com eines diagnòstiques per poder diferenciar entre l’anèmia ferropènica i l’anèmia per inflamació o de trastorns crònics. Les guies
clíniques de nefrologia de la Fundació Nacional del Ronyó (NKF KDOQI) incorporen la determinació d’aquestes magnituds en el seguiment i valoració de la resposta al tractament
amb eritropoetina recombinant humana (rHuEPO) en pacients amb malaltia renal crònica
en diàlisi. Un CHr inferior a 28 pg és un bon indicador del dèficit de ferro en la població
general, així com en poblacions amb alta demanda de ferro com els nens, les dones en
edat fèrtil o durant l’embaràs. El CHr s’ha descrit com un bon indicador de la resposta
al tractament d’anèmies, tant ferropèniques com per dèficit de vitamina B12 o folat. Per
la seva banda, un % Hipo augmentat (> 6 %) és indicatiu de dèficit de ferro. El % Hipo
s’ha establert com el millor indicador en la detecció del dèficit funcional de ferro, seguit
del CHr. Tant el % Hipo com el CHr, es consideren indicadors sensibles de canvis ràpids
en la disponibilitat del ferro per a l’eritropoesi. El diagnòstic diferencial entre ferropènia i
talassèmia en moltes ocasions no és evident, sent molt útil en el diagnòstic diferencial la
ràtio entre el % Mic i el % Hipo.
Limitacions de les noves magnituds hematimètriques
S’ha de tenir present que aquestes magnituds poden presentar algunes limitacions en
la seva utilització. Els resultats del CHr poden estar disminuïts davant la presència d’una
talassèmia, dificultant la diferenciació diagnòstica amb la ferropènia. Per altra banda, el
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CHr es pot trobar falsament augmentat en dèficits de vitamina B12 o folat, o en dèficits
combinats amb ferropènia a causa de l’augment del VCM reticulocitari per la megaloblastosi present. Una temperatura o emmagatzematge inadequat o l’administració de fàrmacs
que indueixin una macrocitosi com la hidroxiurea, també pot incrementar falsament el
valor del CHr. És important interpretar els resultats d’aquestes magnituds de manera
conjunta tenint en compte diferents aspectes que poden alterar la fisiologia eritrocítica del
pacient, com les possibles transfusions sanguínies, la ferroteràpia, la presència d’hemoglobinopaties o el tractament amb quimioteràpia, entre d’altres. Per altra banda, la dependència dels resultats de les noves magnituds hematimètriques dels mètodes emprats per
les diferents companyies fabricants dificulta no tenir un estàndard internacional. A més,
per aquestes magnituds no es disposa d’un control intern ni un programa de control de
la qualitat extern per al seu seguiment.
En conclusió, la incorporació de les noves magnituds per a la valoració de les anèmies,
especialment les microcítiques, informa fidelment de la qualitat de l’eritropoesi, reflectint
la fisiopatologia de la malaltia. La incorporació dels seus valors en els informes del laboratori juntament amb una interpretació adequada, proporcionarien als clínics una millor
informació de l’estat del ferro. A més el seu mesurament es realitza de manera ràpida i
automatitzada facilitant els circuits sense suposar un increment del cost econòmic.
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Nous procediments per a la determinació
de la sensibilitat antibiòtica
Francesc Marco
Laboratori de Microbiologia
Centre Diagnòstic Biomèdic (CDB)
Hospital Clínic
Barcelona

En la majoria d’infeccions bacterianes, l’administració del tractament antimicrobià
més apropiat requereix conèixer el microorganisme responsable del procés infecciós i la
seva sensibilitat o resistència als antibiòtics. En la pràctica diària aquesta informació triga
unes 24 – 72 hores segons el tipus d’infecció. Fins llavors, s’administra un tractament empíric que es fonamenta en la sospita clínica del possible agent etiològic i l’epidemiologia
local. En teoria, els procediments que proporcionen informació sobre la sensibilitat o la
resistència als antibiòtics de forma ràpida haurien de permetre reduir la duració del tractament empíric i iniciar de forma precoç el tractament actiu dirigit contra l’agent etiològic.
Aquest aspecte és molt important, ja que hi ha estudis que indiquen que conèixer la sensibilitat als antibiòtics de forma precoç té una incidència clara en la resposta clínica del
malalt i que un retard en l’inici del tractament antimicrobià correcte es correlaciona amb
una major mortalitat i morbiditat en segons quins tipus d’infeccions, sobretot en bacterièmies (1-3). També s’ha observat una disminució en el nombre de determinacions diagnòstiques sol·licitades i una disminució en l’estada hospitalària, factors que contribueixen a
reduir els costos econòmics (1, 2). Finalment, un altre benefici és que la informació ràpida
de la sensibilitat de l’agent etiològic permet ser més selectiu a l’hora d’escollir l’antibiòtic
i s’evita utilitzar antibiòtics d’ampli espectre que tenen efectes en la flora del pacient, fet
que contribueix a reduir la selecció de bacteris resistents.
El concepte clàssic per determinar la sensibilitat als antibiòtics es fonamenta en la
detecció de la resistència fenotípica mesurant el creixement bacterià en presència de
l’antibiòtic o antibiòtics estudiats. Disposem de diversos procediments àmpliament utilitzats com el de disc-difusió (Kirby-Bauer), microdilució en brou, les tires de gradient
(E-test) i diversos sistemes comercialitzats com, per exemple, MicroScan WalkAway de
Beckman Coulter Inc., Phoenix Automated Microbiology System de Becton-Dickinson o
els Sistemes Vitek de bioMérieux. Tots els procediments estan altament estandarditzats
i generalment tenen una elevada sensibilitat per detectar la resistència als antibiòtics. La
interpretació dels resultats, siguin els diàmetres d’inhibició o els valors de la concentració inhibitòria mínima (d’ara endavant CIM), es veu facilitada per l’existència de gui-
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es internacionals com les publicades per l’Institut per a la Normalització de Laboratoris
Clínics (CLSI) o el Comitè Europeu per la Determinació de la Sensibilitat Antimicrobiana
(EUCAST) (4, 5). Tots aquests procediments tenen en comú que necessiten cultius purs
per fer l’estudi de la sensibilitat i que generalment cal un temps d’incubació de 18-24 hores per diferenciar les soques sensibles de les resistents.
Hi ha algunes malalties greus en les quals és necessari tenir la informació sobre sensibilitat o resistència a un antibiòtic el més aviat possible. En aquests casos es pot intentar
la detecció dels gens responsables de la resistència als antibiòtics o els productes de
l’expressió d’aquests gens. L’estudi d’àcids nucleics emprant la reacció en cadena de
la polimerasa (PCR), sigui convencional o a temps real, permet amplificar seqüències
específiques del genoma d’un microorganisme (6). Al principi es va fer servir per a la
identificació ràpida i mesurament de la concentració d’un microorganisme patogen però,
amb l’augment dels coneixements genètics de la resistència als antibiòtics, el següent
pas va ser utilitzar la PCR per detectar els gens responsables d’aquesta resistència. En
són exemples el gen mecA (resistència a l’oxacil·lina en Staphylococcus aureus), gens
vanA, vanB (resistència a la vancomicina en Enterococcus spp.), o els gens bla KPC, bla IMP,
blaVIM, bla NDM i bla OXA-48 responsables de la síntesi de betalactamases que inactiven
els antibiòtics carbapenèmics en diverses espècies de bacils Gram negatius (7-10). El
gran avantatge d’aquest procediment és que pot realitzar-se en un curt període de temps
i fins i tot a partir de la mostra directa. També es pot fer servir una amplificació isotèrmica
(LAMP, acrònim de l’anglès loop mediated isothermal amplification) per detectar aquests
gens amb una sensibilitat i especificitat molt elevada. La detecció de PBP2a (producte
del gen mecA) responsable de la resistència a l’oxacil·lina en Staphylococcus aureus es
realitza a partir d’un cultiu emprant un procediment immunocromatogràfic en un temps
inferior als 15 minuts. Aquest procediment també s’ha desenvolupat per detectar la producció de carbapenemases o betalactamases d’espectre estès (BLEEs). Tots aquests
procediments que hem comentat no seran útils si la resistència a un antibiòtic està produïda per un mecanisme nou del qual no sabem el determinant genètic responsable. Un
altre inconvenient és que no aporten informació de la resistència real als antibiòtics, ja
que no ens informen sobre els valors de la CIM que poden ser útils a l’hora d’escollir el
tractament antimicrobià. Com la PCR a temps real pot mesurar el nombre de còpies
d’un àcid nucleic en una mostra s’ha intentat utilitzar aquesta possibilitat per mesurar el
creixement bacterià. La idea és monitorar el nombre de còpies del genoma del bacteri
durant el seu creixement en presència de l’antibiòtic. Això s’ha dut a terme amb diversos
microorganismes i s’ha demostrat que pot diferenciar soques sensibles i resistents als
antibiòtics en un curt període de temps (11-12). Encara que valora indirectament característiques fenotípiques té l’inconvenient que requereix realitzar un cultiu previ i no es pot
utilitzar directament en mostres clíniques.
El sistema Accelerate PhenoTM està dissenyat per identificar el microorganisme responsable d’una bacterièmia i determinar la seva sensibilitat als antibiòtics de forma ràpida.
La identificació a partir d’un hemocultiu positiu es realitza en 90 minuts i la sensibilitat als
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antibiòtics en 7 hores. La identificació (bacteris més freqüents i Candida spp.) es realitza
per hibridació fluorescent in situ (FISH, acrònim de l’anglès fluorescence in situ hybridization) i la interpretació de la sensibilitat als antibiòtics s’obté analitzant la morfocinètica
cel·lular dels bacteris per microscòpia de camp fosc cada 10 minuts en presència o
absència d’una sola concentració d’antibiòtic, extrapolant un valor de CMI. En dos estudis recents s’ha demostrat una elevada concordança amb els procediments habituals
(94,3 %-96,4 %) utilitzats en els laboratoris de microbiologia (13, 14).
Els procediments basats en l’espectrometria de masses MALDI-ToF (acrònim de l’anglès matrix-assisted laser desorption-ionization—time of flight) identifica les molècules
en funció del temps que triguen en desplaçar-se en un tub de buit després de la seva
ionització realitzada per un làser. Segons la ràtio massa/càrrega dels ions presents en la
mostra es genera un espectre que es compara amb una base de dades que permet la
identificació de la molècula. L’aplicació de MALDI-ToF per diferenciar soques sensibles i
resistents s’ha realitzat en diversos estudis però amb resultats diferents (15, 16). A més
no sempre es troba una correlació directa entre els resultats obtinguts i la resistència fenotípica. També s’ha utilitzat per detectat la hidròlisi d’antibiòtics durant la incubació amb
un bacteri amb la finalitat de detectar productes de degradació de l’antibiòtic. Diversos
estudis indiquen que aquest procediment és útil per detectar la presència de carbapenemases en Pseudomonas aeruginosa o enterobacteris (17-19). Té l’avantatge que detecta
l’activitat enzimàtica encara que no es conegui l’enzim responsable.
Els procediments basats en matrius (arrays en anglès) identifiquen la presència de
seqüències específiques d’àcids nucleics utilitzant oligonucleòtids complementaris.
Aquests oligonucleòtids es poden col·locar molt junts en un suport sòlid i es pot detectar
un gran nombre de seqüències. Això obre la porta a crear matrius que puguin detectar
un ampli ventall de gens de resistència. Un exemple és la utilització de micromatrius per
detectar en un sol dia una àmplia varietat de betalactamases en bacils Gram negatius
(20, 21). Els inconvenients a tenir en compte són que no sempre hi ha correlació amb la
resistència fenotípica, no proporciona valors de la CMI i no pot detectar els gens responsables de resistències noves o no conegudes.
Els avenços en bioenginyeria i nanotecnologia han facilitat la miniaturització dels procediments moleculars que es poden fer servir per detectar la resistència als antibiòtics.
Aquests sistemes denominats lab on a chip utilitzen volums molt petits de reactiu i mostra
(picolitres) i tenen el gran avantatge que poden incorporar múltiples determinacions en un
sol xip com el cultiu bacterià, l’amplificació i la hibridació de l’àcid nucleic i la lisi cel·lular.
El mètode de detecció pot variar segons el sistema utilitzat i es basa en una detecció òptica, magnètica, electromecànica o altres (22). Choi et al. (23) han demostrat que utilitzant
un sistema amb canals d’agarosa poden detectar el creixement de bacteris en presència
d’antibiòtics i proporcionar el valor aproximat de la CMI en només 3-4 hores. Un altre
estudi ha fet servir un procediment basat en l’electroquímica per mesurar la concentració
del RNA ribosòmic 16S i així per avaluar el creixement bacterià en presència d’antibiòtics.
–45–

La seva aplicació en mostres d’orina va permetre obtenir el resultat en 3,5 hores amb
una concordança del 94 % amb el procediment estàndard (24). A causa de la seva mida
petita, els equips de reactius es podrien incorporar a sistemes portàtils que permetrien la
determinació de la sensibilitat als antibiòtics prop del pacient. També permetria detectar
la resistència als antibiòtics encara que no es conegués el mecanisme de la resistència.
Recentment s’ha descrit un procediment que es fonamenta en la detecció de la lisi
bacteriana després de la seva exposició a l’antibiòtic estudiat. El bacteri s’incuba amb
diferents concentracions de l’antibiòtic i després s’immobilitza en un microgel d’agarosa. A continuació, se sotmet a l’acció d’una solució de lisi que provoca la disrupció del
material genètic del bacteri si hi ha afectació per l’acció de l’antibiòtic i després d’una
tinció fluorescent DNA específica es visualitza al microscopi. Tot el procés es pot realitzar
en 100 minuts i en les soques sensibles s’observa una fragmentació evident del material
genètic (24-26). Com es pot fer una incubació amb diferents concentracions d’antibiòtics
en teoria seria possible tenir uns valors de la CMI bastant similars als obtinguts amb els
procediments habituals.
Els avenços en la seqüenciació del DNA han fet possible seqüenciar tot el genoma
bacterià en un temps relativament curt. Els procediments basats en la seqüenciació massiva, juntament amb les eines bioinformàtiques que permeten analitzar la gran quantitat
d’informació que s’obté, ofereixen la possibilitat de detectar la resistència als antibiòtics
(28-31). En un estudi recent es van seqüenciar 200 bacteris amb diferents perfils de
resistència a diferents antibiòtics i els resultats es van comparar amb els obtinguts amb
els procediments basats en la sensibilitat fenotípica aconseguint una elevada concordança (99,74 %) (32). Tot i que la seva aplicació en la pràctica diària probablement encara
no està justificada, ha demostrat ser molt útil en la descripció d’un brot epidèmic per
Staphylococcus aureus resistent a meticil·lina (MRSA) al Regne Unit (33) o per Escherichia
coli O104:H4 a Alemanya (34). És molt evident el seu enorme potencial i utilitat però una
possible limitació seria la de no detectar nous mecanismes de resistència.
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Les malalties infeccioses continuen sent un problema greu de salut pública. L’emergència i reemergència de noves malalties o d’aquelles que ja no tenim tan presents, reflecteix la capacitat d’adaptació dels microorganismes per a la seva supervivència, que
en el cas dels patògens humans està relacionada amb la producció de malaltia que pot
ser greu i causar la mort. L’OMS estima que el 2015 de les deu principals causes de
mortalitat, quatre eren per malalties infeccioses (infecció respiratòria, diarrea, tuberculosi
i infecció pel virus de la immunodeficiència humana) causant 7,4 milions de morts. La
proporció de malaltia infecciosa en la població pediàtrica és molt pitjor, sent no només la
principal causa de mortalitat mundial, sinó també la principal causa d’estada hospitalària
en els països desenvolupats. Tot i aquesta elevada demanda en l’atenció sanitària, el
diagnòstic microbiològic no ha estat tan ràpid i precís com s’hauria desitjat. Els nous procediments basats en la seqüenciació massiva ens indiquen que la majoria de patògens
no són cultivables i que aquells que podem cultivar (alguns bacteris i fongs) requereixen
un temps d’incubació que limiten el lliurament ràpid dels resultats. La rapidesa en l’entrega dels resultats és fonamental per tal d’adequar el tractament antimicrobià de la manera
més específica i evitar així l’aparició de resistències.
A principis dels anys 90, es va començar a utilitzar l’amplificació molecular (NAAT,
acrònim de l’anglès nucleic acid amplification test), en procediments basats en la reacció
en cadena per la polimerasa (d’ara endavent PCR). Això va ser una revolució en especial
pel diagnòstic de virus, incrementant de forma significativa la sensibilitat del diagnòstic
microbiològic i reduint el temps del lliurament dels resultats. Això no obstant, la necessitat d’unes infraestructures determinades i equipament d’elevat cost van reduir l’ús als
laboratoris de referència que habitualment realitzaven els estudis en lots, perdent, doncs,
la rapidesa en l’entrega del resultat.
L’any 2003, l’OMS va advertir sobre la necessitat de millorar el diagnòstic de les malalties infeccioses indicant les característiques que hauria de tenir el procediment diagnòstic
microbiològic ideal. Li va donar l’acrònim ASSURED, d’acord amb les abreviatures dels
termes anglesos següents: A per affordable; S per sensitive; S per specific; U per user
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friendly (senzill de realitzar en pocs passos i entrenament mínim); R per robust and rapid
(pot emmagatzemar-se a temperatura ambient i els resultats estan disponibles en menys
de 30 minuts); E per equipment-free (o equipament mínim que pot ser alimentat per energia solar); D per deliverable (disponible per aquells que ho necessiten).
Així doncs, un procediment amb la qualificació ASSURED és aquell que és barat, sensible, específic, de fàcil ús, sense requeriments estrictes de conservació i transport, ràpid,
petit o amb equipament senzill i que es pot utilitzar no només en laboratoris de referència
sinó en tots aquells llocs on es necessiti.
La Fundació Bill Gates i altres entitats de promoció de la recerca com el programa
FP7 de la Unió Europea van impulsar el desenvolupament de procediments de diagnòstic
microbiològic amb criteris ASSURED.
Actualment, l’any 2018, molts laboratoris disposem de procediments que s’acosten
als criteris ASSURED. Disposem de procediments NAAT de baix cost com els basats
en l’amplificació isotèrmica (LAMP, acrònim de l’anglès loop mediated isothermal amplification, NEAR, acrònim de nicking enzyme amplification, i HDA, acrònim d’helicase
dependent amplification). Gràcies a ells, a causa de realitzar-se l’amplificació molecular
a una temperatura única i ser més robusts davant la presència d’inhibidors, es redueixen
significativament tant el cost de l’equipament com el seu volum. Equips comercials molt
coneguts que es basen en amplificació isotèrmica són els d’Alere per la detecció del virus
respiratori sincitial i de la grip, els dels Laboratoris Amplex per la detecció de resistències
antimicrobianes o el dels laboratoris Qidel per la detecció de Bordetella pertussis.
L’explosió d’aquests procediments de baix cost també ha derivat en la reducció dels
costos d’aquells basats en la PCR així com la seva miniaturització. Els equips Genxpert,
dels laboratoris Cepheid, permeten la realització de tots els passos de la reacció en
cadena per la polimerasa (extracció, purificació, amplificació i detecció) de forma automatitzada i estan disponibles per la detecció de Staphylococcus aureus, resistències o
patògens de transmissió sexual.
També basats en la PCR, miniaturitzats i automatitzant totes les fases, es troben els
procediments basats en PCR múltiple («multiplex») que permeten la detecció de diferents
patògens en una única mostra. Com a model tenim els de Filmarray amb equips de
reactius que permeten realitzar en només 5 minuts de treball tècnic i 1 hora d’espera
per l’obtenció de resultats, la detecció de 20 patògens respiratoris (17 virus i 3 bacteris), 22 patògens gastrointestinals (incloent-hi bacteris, virus i paràsits) o de 14 patògens
responsables de causar meningitis o meningoencefalitis. Recentment, s’han comercialitzat els procediments de la casa StatDX amb panells similars als de Filmarray, que encara
simplifica més la part manual.
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L’aspecte més revolucionari en la recerca d’un procediment qualificat d’ASSURED és
el realitzat amb el nou seqüenciador portàtil de baix cost Minion de l’empresa Oxford
Nanopore. Aquest seqüenciador, la mida del qual és similar a la d’un ratolí d’ordinador,
permet realitzar una seqüenciació no dirigida de tot el DNA o RNA d’una mostra. Ara com
ara, no es pot considerar encara un equip per a la realització d’anàlisis prop del pacient a
causa que requereix un pas previ de preparació de la mostra, però per la ràpida evolució
és molt probable que ho acabi sent d’aquí poc. El nostre laboratori ha utilitzat aquest
seqüenciador per la identificació de soques aïllades per cultiu i després de preparar la
mostra (60 minuts), un cop introduïda al seqüenciador, en 5 minuts teníem ja la soca
identificada a nivell d’espècie i en una hora addicional els possibles gens de resistència
o marcadors de virulència.
Ens trobem doncs davant una autèntica revolució en el diagnòstic de les malalties infeccioses, igual que els microorganismes ens haurem d’adaptar i evolucionar, i ho farem
per adaptar-nos als nous perfils professionals que es requeriran al laboratori clínic.
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Les malalties psiquiàtriques tenen una alta heretabilitat (80 % per l’esquizofrènia, el
trastorn bipolar i la depressió major i superior per l’autisme). Això no obstant, com malalties complexes que són, tenen una penetrància molt variable, és a dir, la presència
d’una variant genètica determinada en un individu pot causar el fenotip i en un altre de
la mateixa família no. Fins i tot, en malalties psiquiàtriques estem veient que una mateixa
mutació en un membre de la família dóna lloc a un diagnòstic d’autisme i en un altre a un
diagnòstic d’esquizofrènia.
Els estudis genètics de tot el genoma han permès, també, identificar una bona part del
component genètic de les malalties neuropsiquiàtriques. Així, avui coneixem dos grans
grups de variants genètiques implicades en aquests trastorns. Les variants que impliquen
el canvi d’un únic nucleòtid (SNP, acrònim de l’anglès single nucleotide polymorphism)
i les variants que comporten el guany o la pèrdua d’una regió cromosòmica de més
de 1 000 parelles de bases (CNV, acrònim de copy number variant). Les primeres tenen
en general, individualment, un impacte irrellevant però el conjunt d’SNPs s’estima que
pot explicar fins a un 30-40 % de la variabilitat fenotípica. El pes del conjunt d’SNPs que
s’associen a un determinat fenotip es defineix com PGRS (acrònim de l’anglès polygenic
risck score). Pel que fa a les CNVs cal destacar dos aspectes. En primer lloc s’ha demostrat que en pacients psiquiàtrics sovint les CNVs són de novo, per tant no heretades. En
segon lloc, avui coneixem un grup de CNVs recurrents que clarament s’associen a un
fenotip neuropsiquiàtric com la deleció 22q11. A més, també trobem casos de variants
puntuals presents en només un individu o diversos individus relacionats biològicament i
clarament cosegreguen amb el trastorn.
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Nous estudis genètics
en les malalties neuropsiquiàtriques
Lourdes Martorell Bonet
Hospital Universitari Institut Pere Mata
Universitat Rovira i Virgili
Reus

En aquesta última dècada els estudis genètics de suport en el diagnòstic psiquiàtric i
les preguntes plantejades sobre el seu valor o la seva utilitat han adquirit un gran interès.
Les variants de tipus SNP (acrònim de l’anglès single nucleotide polymorphism) poden
identificar-se amb procediments basats en la seqüenciació de nova generació (NGS, acrònim de next generation sequencing) o les matrius d’SNPs (SNP microarrays en anglès).
Les variants de tipus CNV (acrònim de copy number variations) s’identifiquen amb
matrius de CNVs (micromatrius cromosòmiques). Són procediments que es basen en la
capacitat d’hibridació del DNA i que contenen sondes prefabricades que hibriden amb
el DNA de la persona que volem estudiar. Per aquelles variants que són úniques d’un
individu caldrà un procediment basat en la NGS amb el qual podem conèixer tot el genoma de l’individu, les 3 200 000 000 parelles de bases (WGS, acrònim de whole genome
sequencing) o només la regió que codifica per proteïnes (WES, whole exome sequencing).
La principal exigència d’una determinació diagnòstica és la seva validesa (la determinació mesura amb precisió el que vol mesurar) i la validesa clínica (hi ha evidència científica que correlaciona una variant genètica amb una característica de salut, amb un risc
o amb una resposta al tractament). En aquest sentit la validesa clínica de les matrius de
CNVs és molt més elevada que la de les matrius d’SNPs.
El preu de les matrius pot oscil·lar entre els 75 i els 2 500 € però per obtenir els resultats es requereix una anàlisi bioinformàtica que pot encarir-ho bastant.
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Peculiaritats de l’assessorament genètic
en neuropsiquiatria
Irene Valenzuela Palafoll
Àrea de genètica clínica i molecular
Hospital Vall d’Hebron
Barcelona

Existeix una evidència creixent que dona suport a l’associació de factors genètics amb
trastorns psiquiàtrics i del neurodesenvolupament. Estudis familiars i en bessons han
documentat la familiaritat i heretabilitat de trastorns com l’esquizofrènia, trastorn bipolar,
depressió major, trastorns per angoixa i també trastorns del neurodesenvolupament a
l’edat infantil com l’autisme o el transtorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH). La
millora en els estudis genètics, principalment d’hibridació genòmica comparativa basada
en una matriu (aCGH, acrònim de l’anglès array-based comparative genomic hybridization) i exoma, en els darrers anys està permetent incrementar la taxa de detecció de
factors genètics en aquestes entitats, però l’assessorament genètic segueix essent una
tasca complexa en el camp de la neuropsiquiatria per un conjunt de particularitats. Cal
tenir en compte que la majoria de trastorns neuropsiquiàtrics es considera que són complexos a nivell genètic i no causats majoritàriament per una causa monogènica sinó per
la interrelació de múltiples factors genètics, juntament amb la combinació de factors ambientals. Per tant, per a l’assessorament genètic és important tenir en compte conceptes
com herència multifactorial, factors genètics de susceptibilitat, penetrància incompleta i
expressivitat variable.
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Conferència

Biomarcadors d’infecció. Codi sèpsia
Clàudia Imperiali Rosario
Laboratori Clínic Viladecans,
Laboratori Clínic Metropolitana Sud
Hospital de Viladecans
Viladecans

Biomarcadors d’infecció.
Codi sèpsia
Claudia Imperiali Rosario
Laboratori Clínic de Viladecans
Laboratori Territorial Metropolitana Sud
Hospital de Viladecans
Viladecans

L’objectiu de la primera part de la conferència és donar a conèixer els biomarcadors
potencials d’infecció. Per això, es farà un repàs de la tercera definició de sèpsia i del paper que juga el laboratori arran d’ella.
Més de 170 molècules s’han postulat com a biomarcadors útils de sèpsia, però la concentració en el plasma de cap d’elles presenta ni la sensibilitat i l’especificitat diagnòstica
ni pronòstica adequada com per a ser incorporada en aquesta última definició.
La proteïna C reactiva (d’ara endavant PCR) i la procalcitonina (PCT) són els biomarcadors d’inflamació més utilitzats i disponibles en els laboratoris d’urgències a Catalunya.
La PCR és una proteïna de fase aguda la concentració de la qual en el plasma presenta
una bona sensibilitat diagnòstica però té una baixa especificitat, ja que augmenta davant
de qualsevol situació d’inflamació, independentment de si l’estímul és infecciós o no. La
concentració de PCT, en comparació amb la PCR, presenta una major especificitat tot i
que pot augmentar en pacients postoperats, neoplàsies, etc. La concentració en el plasma de PCT presenta un gran valor pronòstic i s’ha vist que és un predictor independent
de mortalitat en pacients amb sèpsia.
Diversos biomarcadors emergents, com ara la pro-adrenomodulina (Pro-ADM) o interleucina-6, s’han avaluat en els últims anys. La bibliografia recent postula que les concentracions en el plasma d’ambdós podrien ser uns bons biomarcadors pronòstics. Un
estudi sobre la relació entre diversos biomarcadors i la taxa de mortalitat, demostra que
la concentració de pro-ADM és el millor marcador pronòstic de mortalitat, millorant fins
i tot les escales pronòstiques clàssicament utilitzades a les unitats de cures intensives.
Tot i els últims avenços en la recerca del biomarcador ideal, la combinació de diferents
d’ells sembla ser la millor eina a l’hora d’avaluar l’estat fisiopatològic dels pacients amb
sospita d’infecció.
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Codi sèpsia
a Tarragona
Alejandro Hugo Rodríguez Oviedo
Servei de Medicina Intensiva
Hospital Joan XXIII de Tarragona

Projecte per a l’atenció de pacients amb sèpsia greu a Catalunya amb format de codi
interhospitalari.
Introducció
La sèpsia és una entitat que provoca una gran mortalitat però amb escassa repercussió social. Cada pocs segons mor una persona per causa de sèpsia en el món, sent la
malaltia que ocasiona un major nombre de morts (337 / 100 000 habitants) respecte a altres entitats amb una gran repercussió en la societat com són l’ictus (223 per 100 000 habitants), el càncer (331 per 100 000 habitants) i la malaltia cardíaca (208 per 100 000 habitants). La incidència de la sèpsia s’ha incrementat exponencialment els darrers anys
(> 100 %) tant en el món com en la nostra comunitat. Un recent estudi publicat a Annals of
Intensive Care el 2017 va evidenciar un increment en la incidència però amb una discreta
disminució de la mortalitat per un període de 5 anys (2008-2012) i en més de 81 000 pacients. La sèpsia és més freqüent en els extrems de la vida. Això fa que calgui vigilar
estretament aquestes poblacions especialment susceptibles a fi de fer un reconeixement precoç.
La sèpsia greu com una síndrome de risc vital
L’elevada freqüència i l’alta mortalitat relacionada amb la sèpsia fan necessari que sigui
considerada com una entitat amb risc vital i que es desenvolupin mesures de resposta
(codis) similars a altres que han tingut una adequada implementació i bons resultats (infart
agut de miocardi, politrauma, ictus). El 2002, va tenir lloc la Declaració de Barcelona, on
professionals de cures intensives es comprometien a intentar reduir el nombre de morts
per sèpsia, de forma conjunta a la implementació de la campanya Sobreviure a la sèpsia,
reconeixent que el millor camí para assolir aquest objectiu era la millora en el reconeixement i en el tractament precoç d’aquesta entitat. A partir de llavors, diferents consensos
i programes d’educació (EduSepsis) han intentat millorar els resultats amb un impacte incert. Els resultats de l’aplicació de la campanya des del 2005 fins al 2008 evidencien una
reducció de sols el 7 % de la mortalitat que es manté en un 30 %. Per això, és possible
que un reconeixement més precoç i un millor flux dels pacients afectes als centres on es
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pugui oferir una millor assistència, pugui impactar de forma favorable en la supervivència
d’aquests pacients.
Codi sèpsia
El 2011 es va iniciar un pla de treball des del grup de treball Sèpsia Greu de la Societat
Catalana de Medicina Intensiva i Crítica (SOCMIC) que va aglutinar diferents societats
científiques i el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) per a implantar a Catalunya el
codi sèpsia interhospitalari. Després de múltiples reunions de treball, l’objectiu ha arribat
a bon port amb la instrucció sobre la implementació del codi sèpsia generada pel CatSalut el 2015.
Un codi és un conjunt ordenat de normes i lleis per a un fi determinat. En el cas que
ens ocupa, el codi sèpsia intenta, mitjançant la instrucció, generar un model organitzatiu
eficient per la detecció i l’atenció inicial dels pacients amb sèpsia greu. Així, l’objectiu del
codi sèpsia és intentar revertir la progressió de la disfunció orgànica generada per l’evolució de les infeccions que es presenten com sèpsia greu coordinant els recursos que
siguin necessaris per a una millor assistència.
El codi sèpsia és similar als que podríem veure en el codi infart, amb signes d’alerta,
criteris d’activació, objectius específics i un protocol de maneig. La detecció dels pacients
ha de ser universal, és a dir, ha de poder efectuar-se a tots els nivells de l’assistència
sanitària, des dels centres d’assistència primària fins a l’hospital. Malgrat això, la ressuscitació, si bé ha de començar en el moment de la sospita, pertany a l’àmbit hospitalari.
Finalment quan es requereix el suport específic d’òrgans, l’assistència ha de fer-se a la
unitat de cures intensives.
De forma similar a la reanimació cardiopulmonar, el codi sèpsia també té un protocol
ABCD que hem de seguir. L’A correspon a l’anamnesi i l’exploració física, fonamental si
volem detectar precoçment els signes lleus de la malaltia. La B és la respiració; així freqüències respiratòries superiors a 24 per minut o la saturació d’oxigen per sota de 93 %
respirant aire ambient poden activar el trasllat hospitalari del pacient. La C és la circulació,
on la hipotensió, signes de mala perfusió o freqüències cardíaques superiors a 100 per
minut són signes d’alarma que condicionen el trasllat hospitalari. Finalment la D investiga l’afectació de l’estat general però sobre tot l’alteració del nivell de la consciència. En
l’àmbit hospitalari es repeteix l’ABCD però s’agrega el protocol EL com alteracions de les
magnituds mesurades al laboratori amb especial interès en una concentració de substància de lactat < 3 mmol/L. Altres biomarcadors com la procalcitonina no van ser inclosos
en el codi pels costos i les discrepàncies en la seva utilitat malgrat l’abundant literatura
que avala el seu ús en el diagnòstic de la sèpsia. L’activació del codi implica instaurar el
que s’anomena cadena de ressuscitació on el temps d’instauració es relaciona clarament
amb l’efectivitat i una millor supervivència.
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La implementació del codi sèpsia hospitalari requereix accions que són temps depenent com:
1. Administrar antibiòtics adequats dins de la primera hora de sospita amb l’obtenció
prèvia de mostres per cultius.
2. Ressuscitació dins de les 3-6 hores.
3. Temps quirúrgic inferior a 6 hores.
4. Avaluació de la teràpia per objectius (depuració de lactat!).
5. Valoració de la necessitat de suport d’òrgans.
Conclusió
La sèpsia és una entitat freqüent d’elevada i sostinguda mortalitat en el temps. Malgrat la implementació de programes educatius, l’impacte sobre la mortalitat és dèbil per
la qual cosa esperem que la implementació del codi sèpsia permeti millorar la detecció
precoç dels pacients amb risc i un trasllat més eficient als centres on puguin rebre tota
l’assistència necessària. Desafortunadament, malgrat que la instrucció s’ha fet efectiva
el 2015, fins al moment la implementació del codi sèpsia a Catalunya és irregular i de
moment no tenim dades del seu funcionament.
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Taula rodona

Trombofília i
nous anticoagulants d’acció directa
Moderador:

Llorenç Font Ferrer
Hematologia ICO
Hospital Tortosa Verge de la Cinta
Tortosa

Estudi de trombofília,
quan i a qui demanar estudis familiars
Marta Rodríguez Luaces
Hematologia ICO
Hospital Verge de la Cinta
Tortosa

La trombofília és una malaltia hereditària o adquirida que pot augmentar el risc de
trombosi venosa o arterial. Com que l’etiologia de la malaltia tromboembòlica venosa
(d’ara endavant MTE) és multifactorial, la presència d’un defecte trombofílic és un més
dels múltiples elements que determinen el risc.
La tendència familiar de la trombofília ja s’havia reconegut des de la meitat del segle
passat, però va ser en la dècada del 1990, després del descobriment dels diferents dèficits de proteïnes anticoagulants implicades, que la trombofília hereditària va passar de ser
un trastorn rar a considerar-se un tret altament prevalent. Així en les últimes dècades s’ha
establert en la pràctica clínica la realització d’estudis de trombofília de forma extensiva
a malalts amb MTE i als seus familiars. El problema és que, en la majoria dels casos, els
resultats d’aquests estudis no ens serveixen de guia per prendre decisions terapèutiques.
A més, tenen un alt cost econòmic, que ens fa plantejar el cost-eficàcia d’estudis que no
tindran impacte en la pràctica clínica.
Hi ha controvèrsia respecte a qui cal fer els estudis de trombofília i no s’han publicat
guies validades que contemplin quins són els casos en què estarien indicats. Per una
banda, no hi ha assajos prospectius aleatoritzats que demostrin la utilitat de la realització
d’estudis de trombofília hereditària. Tampoc hi ha dades que demostrin el benefici de
la profilaxi primària o secundària basades únicament en l’estatus trombofílic. Per altra
banda, hi ha dades que mostren que no hi ha diferències significatives en la taxa de
recurrència de la MTE entre malalts amb trombofília i sense o entre malalts als quals s’ha
realitzat l’estudi de trombofília familiar i aquells que no.
En aquesta xerrada s’exposa quin és el risc absolut de la MTE associat a les diverses
causes de trombofília hereditària i quines són les recomanacions de les societats científiques, basades en dades epidemiològiques. Aquestes recomanacions afecten els estudis
en malalts amb MTE provocada, malalts amb MTE no provocada, familiars de malalts
amb trombosi, i en altres situacions com ara dones familiars de malalts amb trombosi
que consideren l’ús d’estrògens i dones familiars de malalts amb trombosi que desitgen
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quedar-se embarassades. Tanmateix, s’explica quin és el moment adequat per fer els
estudis, per tal d’evitar resultats falsos positius i negatius.
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La ressonància magnètica nuclear
en l’anàlisi de biomarcadors plasmàtics
Moderadora:
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Unitat d’investigació en lípids i arterioesclerosis (URLA)
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Perfil avançat de lipoproteïnes
per ressonància magnètica nuclear
amb Liposcale® :
lipoproteïnes, més enllà
de la seva càrrega lipídica
Núria Amigó Grau
Biosfer Teslab

Biosfer Teslab, empresa derivada (spin-off en anglès) de la Universitat Rovira i Virgili i
l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili, opera en el sector del diagnòstic in vitro amb
l’objectiu de proporcionar serveis d’anàlisi per estudiar i monitorar les alteracions del
metabolisme lipídic i el seu risc cardiovascular associat.
Biosfer Teslab es va crear amb la voluntat de reduir al màxim el temps entre els resultats científics bàsics i la seva aplicació futura als pacients, i per a convertir-se en una
empresa de referència en l’àmbit europeu en l’anàlisi de biofluids, mitjançant la tecnologia
d’alt rendiment de la ressonància magnètica nuclear (d’ara endavant RMN).
Fruit d’aquesta vocació, neix la prova Liposcale® (marcat CE, acrònim del francès
Conformité Européenne), revolucionant la caracterització del perfil de lipoproteïnes (partícules que transporten els lípids pel torrent sanguini) en permetre determinar de manera
directa i ràpida la mida, la composició lipídica i el nombre de partícules de les principals
classes de lipoproteïnes (VLDL, LDL i HDL), així com la concentració de partícules de nou
subclasses diferents.
Introducció
Segons dades de l’OMS, les malalties cardiovasculars (MCV) constitueixen la primera
causa de mortalitat i morbiditat en els països desenvolupats i sumen una enorme càrrega
per a la societat, tant a través de la pèrdua de qualitat de vida i salut com en despesa dels
recursos del sistema sanitari. Les MCV a Espanya són responsables de 124 000 defuncions anuals aproximadament, fet que suposa al voltant del 30 % de la mortalitat total (1, 2).
La gestió clínica d’aquestes malalties és molt complexa perquè poden estar presents
durant anys, abans de convertir-se en clínicament rellevants. Així, la identificació del risc
de MCV és d’especial importància per retardar i prevenir la seva aparició.
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Tradicionalment, el diagnòstic de les MCV s’ha realitzat basant-se en l’anàlisi dels factors de risc com són el tabaquisme, augment de la concentració en el plasma de colesterol i colesterol d’LDL (c-LDL) i la hipertensió arterial, així com l’obesitat, el sedentarisme o
la diabetis de tipus 2. No obstant això, s’ha demostrat que la medicina actual no és capaç
d’identificar de forma precisa els individus amb risc de patir accidents o complicacions
cardiovasculars. Avui dia segueix havent-hi una elevada incidència d’esdeveniments isquèmics aguts no esperats tant en pacients amb arterioesclerosi coneguda com en subjectes classificats com sans, fent que els mecanismes preventius o terapèutics, basats
en l’estratificació segons les escales de risc actualment utilitzades, siguin insuficients per
a la cura de la salut cardiovascular.
En relació als factors de risc de MCV clàssics, un elevat percentatge dels pacients
que compleixen amb els objectius terapèutics de concentració en el plasma de c-LDL,
pressió arterial i concentració en el plasma de glucosa presenten esdeveniments cardiovasculars. Un dels estudis més rellevants que exemplifica el fracàs de la concentració
de c-LDL com a marcador de risc de MCV és l’estudi publicat el 2009 a l’American Heart
Journal en el qual s’incloïen més de 130 000 individus després de ser hospitalitzats per
malaltia coronària aguda (3). L’estudi va mostrar que més del 50 % dels malalts presentaven una concentració en el plasma òptima de c-LDL, un dels principals factors de risc
per a les MCV (4-6).
L’excés de complicacions cardiovasculars en els pacients amb bon control de la concentració de c-LDL es defineix com a risc residual, i és inacceptablement alt (60 %-70 %
de risc relatiu). Entre les possibles causes del risc residual de MCV es troba la dislipèmia
aterogènica (DA), una malaltia molt freqüent en els individus que presenten trastorns del
metabolisme com la diabetis i l’obesitat. La DA es caracteritza per alteracions en les
classes lipídiques HDL i VLDL, així com una concentració de colesterol d’HDL (c-HDL)
per sota l’interval de referència i una concentració de triglicèrid per sobre; però les concentracions de c-LDL solen estar dintre de l’interval de referència o discretament per sobre. No obstant això, el nombre de partícules que el transporten, p-LDL, està clarament
incrementat a causa de la presència de partícules LDL més petites i més capaces de
creuar les parets arterials accelerant el procés arterioescleròtic subjacent a la MCV. En
aquests individus, el nombre de p-LDL ha demostrat ser millor marcador de MCV que la
concentració de c-LDL.
Actualment, una de les estratègies que algunes unitats de lípids especialitzades utilitzen per a determinar si hi ha un risc residual elevat a causa de la presència de partícules
LDL petites, és el mesurament de la concentració de l’apolipoproteïna B (ApoB). L’ApoB
és la proteïna primària i constituent de totes les lipoproteïnes no-HDL (i.e. VLDL, IDL i LDL)
amb la particularitat que només hi ha una molècula de ApoB per partícula. Això fa que la
concentració d’ApoB estigui altament correlacionada amb el nombre total de partícules
no-HDL. No obstant això, s’ha demostrat que el nombre de p-LDL és una dada més precisa per estimar el risc de MCV que la concentració d’ApoB, ja que en el mesurament de
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la concentració d’aquesta última s’inclou la proteïna transportada per partícules com la
VLDL i la IDL que són menys aterogèniques que les subclasses d’LDL (7).
Pel que fa a les lipoproteïnes d’alta densitat (HDL), estudis clínics suggereixen que
la concentració de partícules HDL (p-HDL) pot aportar informació sobre l’estat cardiovascular d’un individu que és independent del mateix colesterol d’HDL (c-HDL) (8, 9).
En l’estudi MESA (acrònim de l’anglès Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis), tenint en
compte 5 598 homes i dones, la concentració de c-HDL no es va associar amb la MCV
ni el gruix de l’íntima mitja (IMT) una vegada ajustada pel c-LDL i les p-LDL (10). En canvi,
la concentració de p-HDL es va mantenir alta i independentment associada a la MCV. A
més, en l’estudi JUPITER, Mora et al. van indicar que la concentració de p-HDL en condicions de tractament farmacològic és millor marcador de risc residual de MCV que la
concentració de c-HDL o la concentració d’apolipoproteïna AI (ApoAI) (11).
Valor diagnòstic de la determinació de p-LDL, ApoB i colesterol no-HDL versus
determinacions tradicionals de lípids del plasma
La inclusió de la caracterització avançada de lipoproteïnes, així com de variables derivades com són la concentració de proteïna ApoB o la del colesterol no-HDL, ha estat
avaluada i aprovada per panells d’experts internacionals (vegeu la taula 1).
La guia americana de les societats Col·legi Americà de Cardiologia (ACC) i l’Associació
Americana del Cor (AHA), Guia sobre el tractament del colesterol sanguini per reduir el
risc cardiovascular ateroescleròtic en adults del 2013, inclou la determinació de les p-LDL
en la presa de decisions terapèutiques. L’Associació Nacional del Lípid (NLA) en el seu
Consens anual de Lipidologia Clínica del 2016 (19) aconsella la determinació de p-LDL en
diversos perfils de pacients i destaca que el consens aprovat per l’Associació Americana
d’Endocrinòlegs Clínics (AACE) per al tractament de la diabetis de tipus 2 inclou el nombre de p-LDL com a objectiu terapèutic des del 2013 (17). Aquesta guia ha estat revisada
i actualitzada actualment mantenint els mateixos consensos.
En aquest context, la prova avançada de lipoproteïnes Liposcale®, dissenyada per a
la caracterització exhaustiva del perfil complet lipoproteic, permet avançar en l’estimació
del risc de MCV aportant magnituds complementàries als lípids tradicionals com són el
nombre de p-LDL i p-HDL, entre d’altres, que reflecteixen millor la salut cardiometabòlica
dels pacients que les magnituds lipídiques tradicionals.
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Taula 1. Llistat dels principals consensos recollits en guies clíniques internacionals
en relació a la caracterització avançada de lipoproteïnes / magnituds derivades.

Any
2008
(12)

2009
(13)

2011
(14)

Societat
ADA & ACC

AACC

NLA

2011

Panell Europeu

(15)

sobre c-LDL.

2012
(16)

2013
(17)

2013
(18)

Consens

Directrius

Mesura de lipoproteïnes
en pacients d’alt risc

ApoB i risc de MCV
Marcadors Inflamatoris i
determinacions avançades
de lipoproteïnes
Fisiopatologia, aterogenicitat
i clínica del c-LDL

AACE

Gestió de la dislipèmia i
prevenció de l’arterioesclerosi

AACE

Algorisme de gestió
integral de la diabetis

AACC

Metaanàlisi 25 assaigs:
associació d’ApoB i
p-LDL per RMN a MCV

El nombre de p-LDL suposa una
mesura més precisa que el c-LDL
per estratificar el risc de MCV
El nombre de p-LDL aporta prediccions
més consistents en la MCV i millor
avaluació del risc residual que el c-LDL.
Objectiu p-LDL < 1 100 nmol/L
Avaluació del nombre de p-LDL a
l’inici i durant el tractament en
pacients de risc de MCV mitjà i alt
Confirma l’associació significativa de les
p-LDL petites i l’increment del risc de MCV
Considera segons evidències del
Framingham Offspring que p-LDL és un
indicador més sensible i robust que c-LDL
i ApoB en l’avaluació del risc de MCV
Incorpora objectius de p-LDL en
el tractament de la diabetis. Risc
Moderat < 1 200 nmol/L; risc
Alt < 1 000 nmol/L
Recomanen la mesura de p-LDL
en l’avaluació del risc de MCV
dels individus d’alt risc

ADA = Associació Americana de Diabetis, ACC = Col·legi Americà de Cardiologia,
AACC = Associació Americana de Química Clínica, NLA = Associació Nacional del Lípid,
AACE = Associació Americana d’Endocrinòlegs Clínics, AHA = Associació Americana del Cor.

Caracterització de lipoproteïnes per RMN en una dimensió (1D)
Tot i que la determinació de lipoproteïnes gràcies a procediments fonamentats en la
RMN es porta fent fa uns quants anys, tant en l’àmbit d’investigació com comercial, la
majoria d’aproximacions es limiten a l’anàlisi de lipoproteïnes basada en resultats de
models estadístics desenvolupats mitjançant la correlació entre l’espectre cru de la RMN
i mesures bioquímiques de laboratori.
La determinació de lipoproteïnes mitjançant procediments basats en l’espectroscòpia
de RMN es fonamenta en la següent propietat física: els grups metil dels lípids (colesterol
i triglicèrid) que viatgen dins de les lipoproteïnes, ressonen a freqüències lleugerament
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diferents en funció de la mida de la partícula que els transporta, partícules més petites
(com són les HDL) ressonen a freqüències més baixes. Per tant, es pot mesurar la concentració de les lipoproteïnes per descomposició del senyal de la RMN del grup metil
dels lípids en senyals individuals (20) o mitjançant mètodes estadístics sobre la totalitat de
l’envoltant de la RMN per estimar les concentracions lipídiques (21), que són directament
proporcionals a la intensitat del senyal. Aquests procediments proporcionen la correcta
concentració de partícules de les classes principals de lipoproteïnes (és a dir, VLDL, LDL
i HDL), però el nombre de partícules de les diferents subclasses així com la mida es determina de manera indirecta.
Caracterització de lipoproteïnes per RMN en dues dimensions (2D)
Com a alternativa als procediments actuals fonamentats en la RMN i basats en els espectres 1D, Liposcale® apareix com un nou procediment per a la caracterització de les lipoproteïnes basada en espectroscòpia de RMN de difusió en 2D (22) del sèrum o plasma.
L’aproximació que utilitza Liposcale® és innovadora perquè mitjançant la utilització d’experiments de RMN en 2D, el senyal és modulat per la difusió de les partícules
en la mescla (espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear ordenada per difusió,
DOSY-NMR, acrònim de diffusion-ordered spectroscopy-nuclear magnetic resonance)
i permet conèixer les propietats hidrodinàmiques de les molècules, com és el cas del
coeficient de difusió associat a cada subclasse de lipoproteïna. A partir de la mesura
dels coeficients de difusió es calcula directament la mida de les diferents subclasses de
lipoproteïnes a través de l’equació de Stokes-Einstein (23).
L’anàlisi del plasma mitjançant el procediment basat en DOSY-RMN genera un espectre de ressonància complex del que es pot obtenir un grau d’informació superior al que
s’obté en els procediments tradicionals.
Cal destacar que la mesura directa de la mida de les lipoproteïnes és de particular importància, ja que es fa servir per a calcular el nombre de partícules de lipoproteïnes. Per
tant, l’ús de la RMN en 2D que permet calcular directament la mida de les lipoproteïnes
resulta en mesuraments més precisos de les concentracions de partícules lipoproteiques
que els mètodes basats en la RMN en 1D.
Aplicacions de Liposcale®
Liposcale® permet determinar tant el perfil lipídic bàsic que inclou la concentració de
colesterol total, LDL, HDL, no-HDL i triglicèrid, com un perfil lipoproteic més avançat que
inclou la composició lipídica de cada classe principal de lipoproteïnes (VLDL, LDL i HDL),
la mida i la concentració de partícules, així com la concentració de partícules de les subclasses grans, mitjanes i petites de les classes principals. La caracterització completa del
perfil de lipoproteïnes sanguínies permet prendre decisions preventives i terapèutiques
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personalitzades en l’estimació i l’abordatge del risc de MCV. Aquesta caracterització exhaustiva del perfil de lipoproteïnes facilita la detecció d’individus que presenten un risc
de MCV incrementat, i és d’especial importància l’aplicació en les següents situacions:
Dislipèmia aterogènica
És una dislipèmia lipoproteica associada a un risc de MCV elevat i representa la principal causa de risc residual de MCV després de la consecució d’objectius de c-LDL (24, 25).
LA DA s’associa de forma característica a la diabetis de tipus 2, l’obesitat, la síndrome
metabòlica, la hiperlipèmia familiar combinada i algunes nefropaties, malalties totes elles
molt lligades amb la resistència perifèrica a la insulina.
En els individus identificats amb DA, el nombre de p-LDL, i en particular la subclasse
d’LDL petita, s’associa clarament a risc de MCV més enllà de la càrrega lipídica (26).
Individus amb concentracions discordants de c-LDL i p-LDL
Les partícules LDL són molt heterogènies quant a grandària i contingut lipídic. Aquesta
heterogeneïtat ha originat la definició de dos fenotips o patrons associats a major o menor
risc de MCV, segons sigui la relació de les concentracions de c-LDL i de p-LDL:
• c-LDL > p-LDL o aquells individus que presenten partícules LDL especialment
grans i més riques en colesterol (Patró A).
• c-LDL < p-LDL o aquells individus que presenten partícules LDL especialment petites i més pobres en colesterol (Patró B).
Les dues situacions anteriors s’il·lustren a la figura 1, adaptada del treball de Mora et al.
publicat a Circulation (27), en què s’observa com dos individus amb una concentració
de c-LDL similar, poden tenir major o menor concentració de partícules segons la mida.
Un treball del mateix grup publicat al Journal of Clinical Lipidology que inclou aproximadament 6 000 individus de l’estudi prospectiu MESA (28), demostra que el nombre
d’accidents cardiovasculars acumulats al llarg dels anys està significativament associat
al nombre de p-LDL, i no a les concentracions de c-LDL, en cas de què aquestes dues
magnituds presentin discrepàncies. Com es mostra la figura 2, es va observar que la incidència de MCV en el grup d’individus amb partícules LDL especialment grans (i, per tant,
concentracions de c-LDL > p-LDL) és significativament menor que en el grup d’individus
amb partícules especialment petites.

–82–

Figura 1. Patrons de distribució de partícules LDL per a una mateixa
concentració de c-LD, figura adaptada de Mora et al. (27).

En el cas dels individus amb baixa concentració de p-LDL, el risc de MCV està sobreestimat si es fa servir el factor tradicional de c-LDL; en canvi, en els individus amb
altes concentracions de p-LDL, però les concentracions de c-LDL dintre de l’interval de
referència, el risc de MCV està infraestimat (28).
Figura 2. Incidència de MCV segons l’estratificació de la població de l’estudi MESA
en relació a les concentracions de c-LDL / p-LDL, adaptada d’Otvos et al.

–83–

Perfils de lipoproteïnes associats al desenvolupament futur de diabetis de tipus 2 i resistència a la insulina
La diabetis de tipus 2 ha estat catalogada com l’epidèmia del segle XXI tant per la seva
creixent magnitud com per l’impacte en la MCV.
A Espanya la prevalença de diabetis es troba en el 13,8 % de la població adulta, comptabilitzant els detectats i els no detectats segons l’estudi Di@bet.es (29), i les autoritats sanitàries adverteixen que aquesta xifra pot augmentar significativament en el futur proper.
Determinar els factors que s’associen a l’aparició de diabetis amb anterioritat –indicis de prediabetis– és un repte que suposa un gran avenç en el camp de la prevenció
de les MCV.
En aquest sentit, els treballs de Samia Mora (30) i de Rafael Carmena (31), defensen
que la caracterització avançada de lipoproteïnes ajuda a identificar els individus amb més
risc de desenvolupar malalties cardiometabòliques, al permetre la identificació d’un perfil
de lipoproteïnes característic anys abans de l’aparició de les manifestacions clíniques.
Aquest concepte s’ha vist reforçat amb altres treballs rellevants com l’estudi IRAS
(acrònim de l’anglès Insulin Resistance Atherosclerosis Study) (32) publicat a Circulation.
En aquest últim treball es demostra que la RMN permet la identificació de perfils lipoproteics característics associats a un risc incrementat de desenvolupament de malalties cardiometabòliques, com la diabetis de tipus 2 i la resistència a la insulina. Aquests perfils es
caracteritzen per una elevada concentració de partícules VDL grans i de partícules HDL
petites. Aquesta distribució anòmala entre subclasses de lipoproteïnes es veu reflectida
en una mida mitjana de VLDL augmentada, i d’una mida d’HDL disminuïda.
La detecció precoç d’aquests patrons característics pot ajudar a la prevenció del desenvolupament futur d’hiperglucèmia crònica.
En conclusió, la caracterització avançada de lipoproteïnes mitjançant la prova Liposcale® aporta un gran valor en aquells individus amb alteracions metabòliques o antecedents
familiars de risc de malaltia cardiovascular com són els pacients amb la concentració
de triglicèrid per sobre de l’interval de referència, la concentració de c-HDL per sota de
l’interval de referència, síndrome metabòlica o diabetis entre d’altres, ajudant al personal
sanitari a prendre decisions preventives i terapèutiques personalitzades en l’estimació i
l’abordatge del risc de MCV.
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Impacte clínic de la prova avançada
de lipoproteïnes Liposcale®
Daiana Ibarretxe Guerediaga
Unitat de medicina vascular i metabolisme (UVASMET)
Hospital Universitari Sant Joan
Unitat de recerca en lípids i arteriosclerosi (URLA).
Universitat Rovira i Virgili
CIBERDEM. IISPV
Reus

Nombrosos estudis científics han demostrat la utilitat del perfil avançat de lipoproteïnes obtingut mitjançant espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear (d’ara endavant RMN) per a la millor avaluació de l’estat de salut cardiometabòlic i el risc de malaltia
cardiovascular. Per a poder obtenir dades de la pràctica clínica diària, es va dur a terme un estudi que recull els resultats preliminars d’una prova pilot realitzada a l’Hospital
Universitari Sant Joan de Reus que va estudiar el valor sobreafegit de la introducció de
la caracterització de les lipoproteïnes mitjançant RMN de difusió 2D (Liposcale®) en un
entorn clínic.
En l’estudi es van incloure 81 pacients derivats de la unitat de lípids de l’hospital. La
prova Liposcale® es va utilitzar per mesurar la concentració de lípids, el nombre de partícules i la mida de les subclasses de lipoproteïnes. Es van aplicar algorismes multivariants
per analitzar l’agrupació no supervisada dels individus d’acord a la similitud del perfil
lipoproteic (clustering en anglès). Es van examinar en cada grup les variables edat, sexe,
índex de massa corporal i diagnòstic clínic.
Quant als resultats obtinguts en aquest estudi, es pot resumir que el clustering no supervisat va agrupar els individus de manera general segons la concentració de triglicèrid.
El 60 % de la població analitzada (edat 40 ± 14 anys) va presentar una concentració de
triglicèrid per sota l’interval de referència (< 85 mg/dL) i partícules LDL i HDL grans. En
aquest grup, a mesura que augmentava la concentració de colesterol unit a lipoproteïnes
de baixa densitat (C-LDL) es van observar més individus amb complicacions metabòliques. Amb una concentració de triglicèrid intermèdia (110-150 mg/dL), la composició de
les partícules va canviar: els pacients amb una concentració de colesterol per sobre de
l’interval de referència (C-LDL > 170 mg/dL i edat 52 ± 9 anys) que representava l’11 %
del grup estudiat, a més d’un gran nombre de partícules LDL i diàmetre gran, es van caracteritzar per transportar una gran concentració de triglicèrid en les fraccions IDL i LDL.
Una concentració alta de triglicèrid (> 200 mg/dL), independentment de la concentració
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de C-LDL, es va associar a una disminució notable de la mida de les partícules LDL i HDL,
un augment de triglicèrid transportat per la fracció HDL i un augment de casos de malaltia
metabòlica. Per tant podem concloure que les determinacions avançades de lipoproteïnes permeten una millor estratificació dels pacients basada en el perfil de lipoproteïnes
per a la millor avaluació de la salut cardiometabòlica.
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Actualització
en el diagnòstic de l’al·lèrgia
Moderador:

Modest Sabaté Piñol
Laboratori Clínic ICS Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre
Tarragona

Aspectes clínics
en al·lèrgia a inhalants
Pere Gaig Jané
Hospital Universitari Joan XXIII
Tarragona

Introducció
Les malalties al·lèrgiques en general i les produïdes per inhalants en particular, són
molt freqüents i han augmentat en freqüència els darrers anys, arribant a considerar-se
una epidèmia del segle XXI. La primera causa de consulta en al·lergologia és la rinitis al·
lèrgica, que representa el 52 % de les consultes i pot afectar el 21-25 % de la població
adulta europea i catalana. L’asma bronquial és la segona causa en freqüència (21 % de
consultes) i es pot associar a rinitis en el 81 % de pacients.
La rinitis al·lèrgica és una malaltia inflamatòria de la mucosa nasal, mitjançada per anticossos del tipus immunoglobulina E (d’ara endavant IgE) i causada per l’exposició a algun
tipus d’al·lergen en pacients prèviament sensibilitzats. En moltes ocasions s’acompanya
de símptomes oculars i parlem de rinoconjuntivitis al·lèrgica i també d’altres manifestacions al·lèrgiques respiratòries (asma bronquial en el 34 %) o d’algun altre tipus (al·lèrgia a
aliments, 9 %, o urticària, 5 %).
L’asma bronquial és una malaltia heterogènia o síndrome, que inclou diversos fenotips
clínics. Es caracteritza per presentar una inflamació crònica de la via aèria, potencialment
greu, que pot ser tractada efectivament (controlada) en la majoria de pacients, però no
curada. Aquesta inflamació crònica s’associa a la presència d’hiperresposta bronquial
(resposta broncoconstrictora exagerada enfront de determinats estímuls), que origina episodis recurrents de dispnea, sibilants, opressió toràcica i tos, particularment durant la nit
o matinada. Aquests episodis s’associen generalment a l’obstrucció variable del flux aeri,
que solt ser reversible de forma espontània o amb tractament, i és deguda a la broncoconstricció, l’engruiximent de la paret de les vies respiratòries o l’augment de la mucositat.
Les pneumonitis per hipersensibilitat són un grup de malalties, molt poc freqüents,
causades per la inhalació repetida d’antígens (material orgànic i agents químics de baix
pes molecular), només en subjectes susceptibles, per un mecanisme immunològic que
desencadena una reacció inflamatòria en les parts més distals del pulmó (bronquíols,
alvèols i interstici). També són conegudes com a alveolitis al·lèrgiques extrínseques. Les
més freqüents són el pulmó del cuidador d’aus, causada per la inhalació de proteïnes
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sèriques aviàries presents en excrements, sèrum o plomes de coloms, periquitos i altres
ocells, i el pulmó del granger, per exposició a actinomicets termòfils presents en el fenc, la
palla o el gra florit. No entrarem amb més detalls, però s’han de mencionar quan es parla
de malalties al·lèrgiques per inhalants.
Causes
La pols domèstica és una barreja heterogènia d’escames de pell humana, fibres, espores de fongs, bacteris, virus, pòl·lens, insectes, derivats dèrmics d’animals, restes d’aliments, plantes d’interior i àcars, entre d’altres. Els àcars són la principal font al·lergògena
de la pols domèstica. Encara que hi ha 40 000 espècies d’àcars, només 25 produeixen
al·lèrgia a l’home. Els principals són el Dermatophagoides pteronyssimus i Dermatophagoides farinae. Altres són Lepidoglyphus destructor, Blomia tropicalis, Acarius siro i
Euroglyphus maynei. Estan sensibilitzats als àcars entre el 50 i 85 % de pacients asmàtics
(taula 1), però també un 5-20 % de la població sana ho pot estar. Els àcars produeixen
més malalties en els llocs amb temperatures suaus i humitat alta, sobretot prop del mar i
en cases amb poca netedat i mal ventilades. Solen produir símptomes tot l’any, però en
les nostres terres ho fan de manera destacada durant la primavera i la tardor. A causa
de la seva associació amb virasis respiratòries es potencien i produeixen exacerbacions
respiratòries, sobretot en nens.
Taula 1. Freqüència de sensibilització a inhalants en pacients asmàtics a Catalunya.

Al·lergen

%

Dermatophagoides pteronyssinus

55

Dermatophagoides farinae

55

Alternària

17

Aspergillus

3

Artemisa

3

Xiprer

14

Gramínies

17

Olivera

15*

Parietària

10

Plataner

7

Salsola

3

Gat

14

Gos

10
* valor aproximat

–94–

Els pòl·lens són la principal causa de rinoconjuntivitis al·lèrgica a Espanya, representant un 70,8 % dels casos segons l’estudi Alergológica 2015. Són els responsables de la
típica al·lèrgia primaveral i encara que són més freqüents en aquesta època (plataners,
parietària, gramínies i oliveres), també n’hi poden haver a l’hivern com és el cas dels procedents del xiprer, avellaners i parietària i durant totes les estacions de l’any. Quenopodi,
salsola i altimira són altres causes de pol·linosis importants als nostres indrets.
Les espores dels fongs d’Alternària i Cladosporium (sobretot a l’exterior) i d’Aspergillus i Penicillium (bàsicament d’interior) també s’han de tenir en compte i representen
un 7,6 % de causes de rinoconjuntivitis al·lèrgica a Espanya. L’Aspergillus pot produir un
tipus d’asma amb entitat pròpia, l’aspergil·losi broncopulmonar al·lèrgica. Els fongs viuen
sobre la vegetació, però també colonitzen i degraden nombrosos substrats com paper,
cuir, aliments, farina, palla, llenya, fruits secs, pintures, etc. i formen part de la «pols de la
casa». Els fongs es reprodueixen per espores. Aquestes són partícules microscòpiques
capaces de flotar en l’aire i de penetrar per les vies aèries, on provoquen símptomes si la
persona que les inhala és al·lèrgica.
Les mascotes són al·lèrgens responsables del 21,3 % de rinoconjuntivitis a Espanya.
Els gats i gossos són els més freqüents. Però qualsevol animal ho pot ser, com els conills,
hàmsters, cavalls i ratolins entre d’altres. De la mateixa manera que és important buscar
aquestes al·lèrgies, també s’han de distingir de les sensibilitzacions sense transcendència clínica, amb les conseqüències que això comporta.
L’al·lèrgia a paneroles (Blatella sp.) té poca transcendència clínica a Catalunya i les sensibilitzacions a aquests insectes són degudes a una reactivitat encreuada amb els àcars.
El làtex d’Hevea brasilensis també pot actuar com a pneumoal·lergen, encara que
les mesures de prevenció primària dutes a terme els darrers anys han fet disminuir molt
aquesta al·lèrgia típica dels anys 80-90 del segle passat.
Els agents ocupacionals són responsables de l’1 % dels asmes bronquials.
Mitjans diagnòstics
El diagnòstic al·lergològic es basa en tres punts: 1. diagnosticar la malaltia, 2. trobar la
causa i 3. valorar la transcendència d’aquesta causa.
Per començar és bàsic fer una bona història clínica i l’exploració física.
Les proves complementàries més utilitzades són les proves cutànies per punció, les
anomenades prick test (figura 1). Aquest és el procediment d’elecció per seguretat, baix
cost, simplicitat, rapidesa i alta sensibilitat. Es realitza fent una punció intraepidèrmica
amb una llanceta. El resultat és «positiu» en el 75-80 % de pacients asmàtics. Pot ser pro–95–

blemàtic en els pacients que prenen antihistamínics–H1, amb dermografisme o dermatitis
atòpica greu o altres lesions cutànies extenses.
Figura 1. Proves cutànies per punció a inhalants.

Al laboratori clínic es pot mesurar la concentració d’IgE específica en el plasma contra
al·lèrgens complets (per exemple Dermatophagoides pteronyssinus) o dels seus components al·lergènics purificats o recombinants (Der-p1), en components únics o multicomponents (ImmunoCAP ISAC-122© de Termo Fisher o FABER 244© d’Allergome). El valor
de la concentració en el plasma d’IgE no específica («total»), encara que se sol·licita amb
molta freqüència, té una utilitat relativa.
Phadiatop® és un procediment destinat al cribratge d’al·lèrgia a pneumoal·lèrgens en
pacients amb manifestacions d’al·lèrgia respiratòria. Permet la detecció simultània d’anticossos de tipus IgE contra els al·lèrgens inhalatoris més freqüents en el nostre medi: pol·
len de gramínies, d’arbres i de males herbes, fongs comuns (excepte Alternària), epitelis
de gat i de gos i àcars. Així, amb una única determinació, es pot establir el diagnòstic
d’atòpia amb una bona sensibilitat i especificitat, però no podem saber a quin dels al·
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lergens és el responsable d’un resultat per sobre del valor discriminant («positiu»). Es
recomana utilitzar aquest procediment per al cribratge al·lergològic en medicina primària
abans de derivar a l’especialista al·lergòleg.
Encara que en teoria les proves d’exposició controlada serien de referència, no s’utilitzen sovint en la pràctica clínica a causa de la bona correlació amb els resultats del prick
test i amb els valors de la concentració de l’IgE específica i també perquè precisen molt
de temps i només es pot utilitzar un al·lergen en cada ocasió. L’exposició, o provocació,
es pot fer a nivell de mucosa conjuntival, nasal, o bronquial amb l’al·lergen sospitós. Hem
de diferenciar aquesta prova de les proves bronquials amb metacolina o altres substàncies broncoconstrictores que s’utilitzen per demostrar una hiperreactivitat bronquial
inespecífica.
La sensibilització atòpica es defineix per una concentració d’IgE específica en el plasma per sobre l’interval de referència o resultats «positius» de les proves cutànies (prick
test). La sensibilitat és molt alta però no significa malaltia. Hem de distingir l’atòpia benigna (pacients sensibilitzats sense símptomes d’al·lèrgia) de l’atòpia patològica (sensibilització relacionada amb símptomes atòpics). Així, un pacient sensibilitzat a un determinat
inhalant, per exemple Dermatophagoides pteronyssinus, pot presentar símptomes de
rinitis o d’asma, d’ambdues o de cap d’elles, i inclús presentar símptomes sense estar
relacionats amb aquesta sensibilització.
Transcendència del diagnòstic al·lergològic
Els resultats del diagnòstic al·lergològic ens permetran definir si un pacient és atòpic
o no, definir el tipus de rinoconjuntivitis o asma bronquial que pateix, el fenotip d’asma
greu de l’adult amb tractament específic, els riscos futurs, el pronòstic i la possibilitat de
reaccions encreuades amb aliments o altres al·lèrgens.
El diagnòstic també és important de cara al tractament amb mesures d’evitació, un
tractament mèdic més acurat en el temps i situacions de risc i per prescriure, en el cas
que estigui indicat, un tractament específic amb immunoteràpia d’al·lèrgens, sigui per via
subcutània o sublingual.
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Aspectes clínics
en l’al·lèrgia a aliments
Vanessa Gázquez García
Secció d’Al·lergologia
Hospital Universitari Joan XXIII
Tarragona

Introducció i conceptes
L’al·lèrgia a aliments és un problema de salut emergent, però ja en l’antiguitat es troben
referències a reaccions adverses a aliments. Fa més de 2000 anys, Hipòcrates va descriure reaccions digestives i cutànies per la ingesta de llet de vaca, i entre els segles XVI i
XVII es troben les primeres descripcions de reaccions adverses per l’ou i el peix.
S’entén per reacció adversa a aliments qualsevol manifestació clínica anormal ocasionada per la ingesta, el contacte o la inhalació d’un aliment o additiu alimentari. Al llarg
del temps s’han emprat diferents nomenclatures i classificacions. El 2001, l’Acadèmia
Europea d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica (EAACI) va proposar la darrera classificació, que
va ser ratificada el 2003 per l’Organització Mundial de l’Al·lèrgia (WAO). En aquesta nova
nomenclatura (Figura 1), qualsevol reacció adversa per aliments (exceptuant les tòxiques)
s’anomena hipersensibilitat a aliments. Es divideix en dos grups: al·lèrgia a aliments, quan
està involucrat un mecanisme immunològic (mitjançat per la immunoglobulina E i no mitjançat per immunoglobulina E) i hipersensibilitat no al·lèrgica a aliments (classificada al
seu torn en enzimàtica, com per exemple el dèficit de disacaridases, el més conegut, el
dèficit de lactasa que provoca intolerància a la lactosa; farmacològica, causada per la
presència als aliments de components químics de forma afegida o natural, com les amines vasoactives; i indeterminada, de mecanisme no conegut).
Figura 1. Classificació de les reaccions adverses a aliments de la Comissió de Nomenclatura de l’Acadèmia
Europea d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica (EAACI) ratificada per l’Organització Mundial de l’Al·lèrgia (WAO).
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L’al·lèrgia a aliments mitjançada per la immunoglobulina E (d’ara endavant IgE) es
caracteritza per la sensibilització amb producció d’IgE específica contra al·lergògens
alimentaris, amb el desenvolupament de símptomes i signes en exposicions posteriors
a aquests. En l’al·lèrgia a aliments no mitjançada per IgE intervenen mecanismes d’hipersensibilitat cel·lular, i en aquest grup s’inclouen malalties com l’enterocolitis induïda
per proteïnes d’aliments i les síndromes enteropàtiques, més freqüents en la població
pediàtrica.
En la present revisió ens centrarem principalment en l’al·lèrgia a aliments mitjançada
per la IgE.
Epidemiologia
A Europa, més de 17 milions de persones pateixen al·lèrgia a aliments, de les quals
gairebé 4 milions són nens o joves. Les dades de prevalença no són fàcils d’analitzar per
què varien molt segons la població d’estudi, la metodologia, les variacions geogràfiques,
l’edat, les exposicions dietètiques, etc. Als Estats Units d’Amèrica es calcula una prevalença de l’al·lèrgia a aliments en la població general del 3-4 %, i a Europa de l’1,5-2,5 %.
A Espanya, segons l’estudi epidemiològic Alergológica 2015, realitzat per la Societat Espanyola d’Al·lergologia i Immunologia Clínica (SEAIC), la prevalença d’al·lèrgia a aliments
entre els pacients que es presenten per primera vegada a una consulta d’al·lergologia és
de l’11,4 %. En les dues versions prèvies del mateix estudi el 2005 i el 1992, aquestes xifres eren del 7,4 % i del 3,6 % respectivament. En aquest cas no es tracta de dades sobre
la població general, sinó de pacients que acudeixen a una consulta d’al·lergologia, però
es pot observar clarament l’augment d’aquesta malaltia en els darrers 25 anys.
Quant a la distribució per sexe, en la infància l’al·lèrgia a aliments és més freqüent en
homes (57 %), mentre que en la vida adulta és més freqüent en dones (61,8 %).
Els antecedents familiars d’atòpia són freqüents en els pacients al·lèrgics a aliments,
i destaquen la rinitis (31 %) i l’asma (23 %). Així mateix, és freqüent la presència en un
pacient al·lèrgic a un aliment, d’altres malalties al·lèrgiques associades (al·lèrgia a altres aliments 27,7 %, rinoconjuntivitis al·lèrgica 41 %, asma bronquial 24 %, dermatitis
atòpica 9 %).
Els factors de risc per al desenvolupament de l’al·lèrgia a aliments no estan prou aclarits en l’actualitat. S’inclouen els factors genètics, nutricionals, l’exposició ambiental i més
recentment alguns estudis parlen de la implicació del dèficit de vitamina D, però les dades no són concloents.
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Manifestacions clíniques
Les manifestacions clíniques de l’al·lèrgia a aliments es desencadenen habitualment
després de la ingesta de l’aliment, però cal tenir present que també poden tenir lloc amb
la inhalació o el contacte cutani o mucós.
En el cas de l’al·lèrgia a aliments mitjançada per IgE els símptomes es presenten habitualment de forma immediata (menys de 2 hores després del contacte) i solen afectar
en la major part dels casos la pell i l’aparell digestiu. En general, com més és el temps
transcorregut entre la ingesta i la reacció adversa, menor és la probabilitat que es tracti
d’una al·lèrgia mitjançada per IgE.
Els símptomes van des de lleus i locals a greus i sistèmics (anafilaxi), fins al punt de
comprometre la vida (Taula 1).
Taula 1. Símptomes i signes de l’al·lèrgia a aliments.

Locals
• Síndrome d’al·lèrgia oral
Cutanis
• Erupció (rash) eritematosa pruriginosa
• Urticària
• Angioedema
Digestius
• Nàusees
• Vòmits
• Abdominàlgia
• Diarrea
Respiratoris
• Rinitis o rinoconjuntivitis
• Edema laringi
• Tos, sibilàncies, díspnea
Cardiovascular
• Mareig
• Hipotensió
• Xoc cardiogènic

La síndrome d’al·lèrgia oral es caracteritza per símptomes locals a nivell de la cavitat
oral i l’orofaringe, com pruïja i eritema. És la manifestació de menor gravetat i habitualment es resol espontàniament.
Quant a les manifestacions cutànies, la més habitual és la urticària, que pot anar
acompanyada d’angioedema en algunes ocasions. Aquests símptomes es poden pre-
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sentar aïlladament o bé conjuntament amb l’afectació d’altres òrgans, com a reacció
sistèmica.
Els símptomes gastrointestinals inclouen abdominàlgia, nàusees, vòmits i diarrea, tots
ells d’aparició habitualment brusca després de la ingesta de l’aliment causant. Els símptomes gastrointestinals com a manifestació d’una al·lèrgia a aliments són més freqüents
en nens que en adults.
Els símptomes respiratoris, com la rinoconjuntivitis o el broncospasme, solen acompanyar a altres símptomes en el decurs d’una reacció adversa per aliments, tot i que
ocasionalment poden ser la manifestació inicial i única del quadre al·lèrgic. Els símptomes
respiratoris indiquen gravetat més gran en les reaccions adverses per aliments.
L’anafilaxi és la manifestació de més gravetat de l’al·lèrgia, sent l’al·lèrgia a aliments una
de les causes més freqüents. Es tracta d’una reacció greu, de ràpida instauració després
del contacte amb l’al·lergogen, que implica l’afectació de dos o més òrgans o sistemes
(cutani, respiratori, digestiu, cardiovascular). L’anafilaxi pot resultar mortal. L’edema de les
vies aèries superiors és un dels factors que determina una major gravetat i que dificulta
en gran mesura el maneig clínic de l’anafilaxi. L’asma bronquial és el factor de risc més
important com a comorbilitat, per a presentar una reacció anafilàctica greu.
Al·lergògens alimentaris
Qualsevol aliment pot induir una reacció al·lèrgica, tot i que la seva freqüència i gravetat són molt variables depenent de l’aliment i la població estudiada. Els al·lergògens dels
aliments són aquells antígens (generalment proteïnes o glicoproteïnes) amb capacitat
d’induir una resposta d’anticossos del tipus IgE. En les darreres dècades s’ha progressat
molt en la identificació i caracterització dels components al·lergènics dels aliments, la
qual cosa ha permès millorar la precisió del diagnòstic i el tractament.
A la nostra àrea geogràfica, els aliments més freqüentment implicats en les reaccions
al·lèrgiques són les fruites (44,7 %), els fruits secs (28,4 %) i el marisc (14,8 %). Segueixen en ordre de freqüència la llet, el peix i l’ou, i en menor percentatge les verdures, els
llegums i els vegetals. Aquests valors varien considerablement en la població pediàtrica,
quan la llet i l’ou són els aliments més prevalents.
Dins del grup de les fruites, l’al·lèrgia a rosàcies (préssec, nectarina, albercoc, cirera,
pruna, poma, pera, maduixa, ametlla i codony, entre d’altres) és la més prevalent en
l’àrea mediterrània, sent una al·lèrgia en augment en la darrera dècada. L’al·lèrgia a rosàcies té la peculiaritat de ser provocada majoritàriament per la sensibilització a Prup3,
un panal·lergen del tipus LTP (acrònim de l’anglès lipid transfer protein). Els panal·lèrgens
són proteïnes homòlogues que contenen epítops al·lergènics conservats en diferents
famílies d’espècies animals o vegetals, i són els responsables dels quadres de reactivitat
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creuada enfront substàncies d’origen divers. En aquest cas, es tracta de pacients que
presenten un quadre d’al·lèrgia a fruites, fruits secs i vegetals, progressiu, i freqüentment
amb un risc elevat de reaccions sistèmiques, associades a cofactors com antiinflamatoris,
exercici físic o alcohol.
Actualment s’han descrit moltes altres síndromes de reactivitat creuada en les quals
s’han identificat els panal·lèrgens responsables. Algunes d’aquestes síndromes relacionen la sensibilització a aeroal·lèrgens amb l’al·lèrgia a certs aliments (Taula 2).
Taula 2. Síndromes de reactivitat creuada entre aeroal·lèrgens i aliments.

Al·lèrgia a aeroal·lèrgens pol·línics i aliments vegetals
• Síndrome d’al·lèrgia oral per sensibilització a profilines
• Anafilaxi per sensibilització a LTP
Al·lèrgia respiratòria a aeroal·lèrgens no pol·línics i aliments
• Sensibilització a àcars de la pols i al·lèrgia a marisc (crustacis)
Síndromes de reactivitat creuada per seroalbúmines animals
• Síndrome au-ou (sensibilització a plomes i al·lèrgia a carn d’au i ou)
• Sensibilització a epitelis d’animals i al·lèrgia a carns
Síndrome làtex – fruites
• Sensibilització a proteïnes del làtex i al·lèrgia a fruites (kiwi, alvocat, plàtan, entre d’altres)

Diagnòstic
Els mètodes diagnòstics en l’al·lèrgia a aliments han experimentat una contínua evolució, amb el desenvolupament del diagnòstic molecular en la darrera dècada.
Cal destacar que el correcte ús i interpretació de la metodologia diagnòstica resulta
essencial en el maneig del pacient amb l’al·lèrgia a aliments, per tal d’evitar errors que
impliquin dietes restrictives innecessàries, que podrien provocar trastorns nutricionals,
així com problemes socials i familiars, sobretot en la població pediàtrica.
L’anamnesi correcta i acurada és el primer pas en el diagnòstic correcte d’una al·lèrgia
a aliments, ja que determinarà les posteriors proves a realitzar.
Per a la detecció d’IgE específica contra aliments disposem de procediments in vivo
(l’anomenat prick test) i in vitro (mesurament de la concentració d’IgE específica en el
plasma mitjançant el procediment d’ImmunoCAP). Les proves intraepidèrmiques o prick
test, es poden realitzar amb extractes comercials o bé amb l’aliment en fresc (en aquest
cas s’anomena prick prick). El prick test és una prova amb elevada sensibilitat, segura i
ràpida. El mesurament de la concentració d’IgE específica en el plasma és menys sensible, menys específica i més cara. La seva rendibilitat diagnòstica és millor per aliments
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com l’ou, la llet, i el cacauet, i molt menor per a la resta d’aliments. En cap cas és útil com
a única eina de diagnòstic en solitari.
En la darrera dècada s’han produït grans avenços en l’anomenat diagnòstic molecular
o per components, que es fonamenta en la identificació de les proteïnes al·lergèniques
dels al·lergògens complets. El diagnòstic per components pot millorar el diagnòstic de
l’al·lèrgia a aliments, ja que permet determinar el perfil de reactivitat clínica del pacient i
valorar el patró de sensibilització.
Finalment, destacar que el procediment de referència (gold standard en anglès) pel
diagnòstic de l’al·lèrgia a aliments és l’exposició oral sota control mèdic. Es tracta de l’administració de l’aliment sospitós, en diverses dosis segons cada protocol, i sota vigilància
mèdica, per confirmar o descartar la hipersensibilitat al mateix. Existeix un risc i no està
indicat en casos d’anafilaxi o en embarassades, entre d’altres.
Tractament
Un cop establert el diagnòstic d’al·lèrgia a aliments, el primer i principal tractament
amb una fiabilitat del 100 % és l’evitació estricta del mateix mitjançant una correcta dieta
d’evitació. Aquesta dieta ha de ser supervisada i reavaluada per l’especialista cada cert
temps, a causa que en alguns pacients, majoritàriament en l’edat pediàtrica, i per determinats aliments (sobretot l’ou i la llet), és possible assolir la tolerància natural.
En la major part dels casos, però, l’al·lèrgia persisteix, i malgrat la dieta d’evitació
acurada, els pacients poden presentar reaccions adverses per la ingesta accidental en
més d’una ocasió.
Les reaccions adverses accidentals es tracten segons la gravetat, amb antihistamínics,
corticoides i, en el cas d’anafilaxi, amb adrenalina per via intramuscular. Els pacients al·
lèrgics han de conèixer l’ús d’aquests medicaments i els han de portar a sobre per poder
tractar una eventual reacció.
Els darrers anys, i davant els nombrosos riscos i inconvenients que tenen les dietes
d’evitació, s’està desenvolupant la immunoteràpia oral amb aliments, en la qual s’administra l’aliment en qüestió a dosis progressivament creixents, fins a assolir la dosi de manteniment que permeti normalitzar la dieta i evitar les reaccions adverses. Aquest tractament
d’inducció de tolerància oral és un tractament de risc que l’ha de dur a terme personal
especialitzat i en un centre amb els mitjans adequats. Es tracta d’una tècnica prometedora que està demostrant ser eficaç, oferint en l’actualitat un percentatge d’èxit del 75 %.
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La resposta al·lèrgica s’origina arran del reconeixement d’un element innocu com a
estrany o nociu per part del sistema immunitari de l’individu. L’al·lèrgia mitjançada per la
immunoglobulina E (d’ara endavant IgE) és la més freqüent, i en conseqüència la més estudiada, i es classifica com a reacció d’hipersensibilitat de tipus I o immediata segons la
classificació de Gell i Coombs (1). Els antígens en la resposta al·lèrgica reben el nom d’al·
lèrgens i es caracteritzen per desencadenar específicament respostes immunològiques
de tipus Th2 (limfòcits T col·laboradors o helper de tipus 2) que portaran a la producció
de la IgE específica la qual s’uneix principalment al seu receptor d’alta afinitat (FceRI) en
la superfície dels mastòcits i basòfils, cèl·lules efectores claus de la resposta al·lèrgica
(sensibilització). En un nou contacte amb l’al·lergen, la unió d’aquest a dues IgE suposa
l’activació del receptor (entrecreuament o cross-linking en anglès) que, a través d’una
complexa cascada de senyalització, provocarà l’activació cel·lular amb una alliberació
ràpida de mediadors pro inflamatoris que són els responsables de l’aparició de les manifestacions clíniques de l’al·lèrgia (3).
El diagnòstic de l’al·lèrgia es basa en la detecció de la IgE específica, i no de la immunoglobulina G4 (IgG4), per un determinat al·lergen (4) (normalment identificat o sospitat a
partir de la història clínica del pacient). Aquesta IgE es pot detectar in vivo a la superfície
dels mastòcits (mitjançant estudis cutanis o prick test, en les quals s’introdueix una petita
quantitat d’al·lergen a la pell per detectar la presència o absència de la IgE a la superfície
dels mastòcits (5)), o bé in vitro, sigui en el plasma o en la superfície dels basòfils («test
d’activació de basòfils» (2, 6, 7)). Això no obstant, aquests estudis només ens indiquen un
estat de sensibilització del pacient vers a un determinat al·lergen, però no ens informen
de la seva implicació clínica. Així doncs, malgrat els inconvenients logístics i el risc de
desencadenar reaccions greus en el pacient, les proves de provocació específica són
encara necessàries per confirmar el diagnòstic de l’al·lèrgia quan la història clínica per se
no és concloent (8).

–107–

Tradicionalment el diagnòstic de l’al·lèrgia s’ha realitzat utilitzant extractes complets de
fonts al·lergèniques, els quals presenten dues limitacions importants. En primer lloc, la
seva difícil estandardització pel que fa al contingut; i en segon lloc, la seva diversitat de
contingut, és a dir, contenen múltiples molècules, algunes al·lergèniques (fonamentalment
de naturalesa proteica) i altres no al·lergèniques (9). Entre les proteïnes al·lergèniques és
especialment rellevant tenir en compte que hi ha molècules pròpies de la font al·lergènica,
que s’identifiquen com a marcadors de sensibilització genuïna, i molècules de reactivitat
creuada (que són al·lèrgens que estan presents en múltiples fonts al·lergèniques diferents,
taxonòmicament relacionades o no, i que, a causa de la seva elevada homologia de
seqüència, són capaces d’induir reactivitat creuada entre extractes al·lergènics (9, 10).
Així doncs, la utilització d’extractes complets pel diagnòstic implica que un resultat «positiu» no clarifica si hi ha una sensibilització genuïna a una font al·lergènica en particular
o si es tracta d’un fenomen de reactivitat creuada. Per tant, els extractes ens permeten
identificar una sensibilització vers a un determinat al·lergen que ens pot explicar la simptomatologia clínica del pacient, però no ens donen informació de la naturalesa de l’agent
principal responsable, ni ens permeten la previsió de reactivitats creuades amb altres
fonts al·lergèniques (11). El concepte és que una font al·lergènica (per exemple, en al·lèrgia
alimentària, l’aliment) ha de ser interpretada com una mescla de diferents components
al·lergènics (proteïnes) que a nivell individual poden tenir més o menys rellevància clínica.
Així, el terme component es defineix com l’autèntic agent responsable de la sensibilització
i és la base del diagnòstic molecular o diagnòstic basat en components que pretén mesurar la concentració d’anticossos IgE específics per a un determinat component i no per
l’extracte complet, proporcionant, no només un diagnòstic molt més acurat del pacient
al·lèrgic, sinó també la possibilitat d’identificar els millors candidats per propòsits terapèutics (13). Actualment es disposa de proteïnes al·lergèniques purificades, obtingudes
de fonts naturals, i també de proteïnes recombinants, obtingudes mitjançant la biologia
molecular, que en la majoria dels casos tenen propietats immunològiques comparables
amb els seus equivalents naturals (11-13).
Aquest canvi conceptual lligat a l’aplicació de nous sistemes, com els basats en micromatrius (microarrays en anglès) de proteïnes, suposa una nova era pel diagnòstic de
l’al·lèrgia. La utilització de sistemes múltiplex, basats en mètodes de micromatrius, tires
de nitrocel·lulosa o de microesferes, permeten determinar el perfil global de reactivitat
IgE d’un pacient i valorar el seu patró de sensibilització clínica. El perfil complet pot oferir
informació complementària als resultats obtinguts mitjançant els extractes o els components al·lergènics individuals. Si bé, els panells de components al·lergènics poden ser
molt útils en estudis epidemiològics i bàsics, per a la pràctica clínica habitual es requereix
que les molècules utilitzades per al diagnòstic estiguin adequadament validades pel seu
ús en aquest tipus de sistemes i una certa formació en la interpretació dels resultats
obtinguts (14-17).
L’estudi de l’activació dels basòfils, «test d’activació de basòfils», obre noves perspectives pel diagnòstic i seguiment del pacient al·lèrgic, ja que és un estudi funcional que pot
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donar més informació que el mesurament de la concentració d’IgE específica en el plasma. Breument, es tracta d’avaluar l’activació d’aquestes cèl·lules en resposta a l’al·lergen
mitjançant la citometria de flux detectant l’expressió en la membrana de CD63 o CD203c.
Si bé tradicionalment s’havia orientat principalment a l’estudi de l’al·lèrgia a fàrmacs, amb
una sensibilitat limitada però especificitat elevada, en l’actualitat està creixent l’evidència
científica que podria ser útil en el diagnòstic de l’al·lèrgia alimentària, evitant la realització
d’una provocació oral al pacient amb tot el que suposa. També podria ser útil en el seguiment de la seva resolució, sigui espontània o induïda gràcies a determinades intervencions terapèutiques (inducció de tolerància oral i immunoteràpia al·lergen específica) (18).
Conclusió
El diagnòstic molecular en combinació amb el diagnòstic convencional basat en extractes, que si bé són imperfectes, no estan obsolets, suposa un gran avenç en el camp
del diagnòstic de l’al·lèrgia, amb un marcat canvi conceptual que ens porta a un nou
abordatge clínic i de laboratori del pacient al·lèrgic, amb importants millores en el diagnòstic i que ens obre perspectives noves i atractives per conèixer millor aquestes malalties i poder desenvolupar en un futur pròxim noves opcions terapèutiques. La incorporació
d’estudis funcionals amb basòfils in vitro, malgrat els seus requisits tècnics, pot aportar
informació clínica molt rellevant sobre el pacient al·lèrgic.
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L’informe de laboratori clínic.
La nostra comunicació
amb els professionals assistencials
Glòria Sòria Guerrero
Cerba Internacional

El dissabte 10 de març, en el marc del XIII Congrés Català de Ciències de Laboratori
Clínic, va tenir lloc la taula de debat titulada: «L’informe de laboratori clínic. La nostra comunicació amb els professionals assistencials». La taula va ser moderada per Glòria Sòria
Guerrero, directora tècnica de Cerba Internacional. Els ponents eren experts en diversos
àmbits del laboratori i eren els següents.
Orlando Jiménez Romero, cap de la secció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, a més de ser expert
en els informes de laboratori, assistia com coneixedor profund dels reptes que plantegen
els informes electrònics i com aconseguir que s’integrin correctament en els sistemes
informàtics dels centres sanitaris i en la història clínica compartida de Catalunya (HC3).
Beatriz Bellosillo Paricio, cap de secció de Biologia Molecular del Servei de Patologia
de l’Hospital del Mar, aportava la seva experiència en el disseny d’informes de biologia i
genètica molecular, amb les seves especificitats.
Carme Muñoz Batet, cap de secció del Servei de Microbiologia de l’Hospital de Sant
Pau, va exposar els reptes particulars que presenten els informes de microbiologia.
Francesc Marimon Cortés, facultatiu del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, representava la visió del facultatiu clínic, que és el destinatari
final dels nostres informes.
La ponent Anna Serra, de l’oficina eSalut de la Generalitat de Catalunya, que havia de
parlar des del punt de vista de la història clínica compartida de Catalunya, no va poder
assistir per problemes de salut.
L’informe és la part final de tota la feina que fem els professionals del laboratori. És a
la vegada la nostra imatge cap a l’exterior i la nostra eina de comunicació amb els professionals assistencials i amb els pacients. Durant una hora i mitja es va fer una revisió dels
diferents aspectes de l’informe tant des del punt de vista dels professionals de laboratori
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que els preparen com dels professionals assistencials que els reben. El debat es va estructurar en tres parts. La primera dedicada al contingut de l’informe, a la informació que
ha de transmetre. La segona a l’adaptació de l’informe a l’era electrònica, tractant com
es visualitzen en pantalla les dades, la seva integració en les sistemes hospitalaris i en la
història clínica compartida de Catalunya. Finalment, es va acabar amb una reflexió final
sobre la utilitat de l’informe i com aquest es podria millorar.
El format de la taula va ser un diàleg entre els ponents i el públic. A més, es van fer enquestes a mà alçada per conèixer la realitat dels laboratoris del país sobre alguns temes.
Cal destacar la gran participació, amb preguntes i intervencions, de tots els presents, i la
sensació que aquest tema havia despertat l’interès general.
Quant al contingut de l’informe, el primer punt del debat va ser la informació que ha
de contenir. A banda de l’experiència dels assistents, es va fer menció de la normativa
legal aplicable, el Decret 76/1995 i Real Decret 1093/2010, de les recomanacions de
l’ISO 15189 i de les publicacions de l’ACCLC sobre nomenclatura i unitats de mesura.
Va quedar clar que la capçalera ha de contenir informació sobre el pacient: nom i cognoms, edat, sexe, ubicació en cas d’estar ingressat i una forma d’identificació única com
pugui ser el CIP o DNI o el número d’història clínica, en funció de l’entorn on ens trobem.
Disposar de les dades d’identificació correctes és absolutament imprescindible per assegurar que es podrà seguir l’evolució del pacient en el temps. Encara que la majoria dels
presents van afirmar que en general disposaven d’aquestes dades, va fer-se palès que no
sempre és el cas. En casos de revisions mèdiques de personal sanitari és habitual que no
es disposi del nom i també en casos de mostres remeses a laboratoris de referència. A
la vegada es va destacar que alguns pacients prefereixen l’anonimat de les seves dades.
Es va comentar que potser en un futur l’ús de la biometria, com ara l’escàner de retina,
podria ser una solució a la identificació única, preservant a la vegada la confidencialitat
de les dades. Caldria però que aquest sistema s’utilitzés en general en el sistema sanitari
i no només als laboratoris.
A més, l’informe ha d’incloure metge i servei sol·licitant, data de sol·licitud, data i hora
de la presa de la mostra, forma d’obtenció i localització anatòmica (especialment rellevants per microbiologia i anatomia patològica), data de finalització de l’informe, número
de petició, personal facultatiu que ha validat els resultats i el laboratori on s’han realitzat
les determinacions. Es va destacar la importància d’afegir informació clínica tal com la
sospita diagnòstica o el motiu de la petició, de cara a ajudar els professionals del laboratori a aplicar els procediments més rellevants i a interpretar els resultats. Aquesta informació és bàsica en el cas d’estudis microbiològics. Es va constatar que malgrat demanar
aquesta informació, moltes vegades no s’omple el camp o es fa amb unes dades massa
genèriques. El motiu és potser la falta de temps del professional que fa la sol·licitud i el
fet que qui omple la sol·licitud i qui recull la mostra no és sempre el mateix professional.
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Es va posar de manifest que, en alguns laboratoris, l’informe de microbiologia i el
de genètica són independents, així com el d’anatomia patològica. Això és perquè en
alguns laboratoris aquestes especialitats tenen programes informàtics diferents. En els
que tenen un informe completament integrat, l’agrupació i ordre de les determinacions és
diversa, de manera que alguns comencen pels resultats de la bioquímica i d’altres pels
de l’hematologia. Sembla que les agrupacions proposades pel RD 1993/2010 que són
bioquímica, orina, hormones, marcadors tumorals, fàrmacs, gasometria, hematologia,
coagulació, hemoteràpia, immunologia, microbiologia, genètica i anatomia patològica en
general no es segueixen.
Els informes han de mostrar el nom de la determinació i l’espècimen en el qual s’ha
determinat, el mètode de mesura, el resultat, les unitats i els valors de referència o límits
de decisió. Alguns dels presents inclouen també, en algunes determinacions, els valors
anteriors, gràfics o imatges. També és habitual assenyalar els valors patològics amb algun tipus de marca. Finalment, la majoria dels laboratoris acreditats fan constar les determinacions que estan dins l’abast de la seva acreditació.
Va quedar clar que no existeix consens respecte a les unitats emprades en els diferents laboratoris representats a la sala. Alguns segueixen la recomanació de la Unió
Internacional de Química Pura i Aplicada (IUPAC), la Federació Internacional de Química
Clínica (IFCC) i l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que aconsella l’ús preferent de
les magnituds relacionades amb la concentració de substància (expressades per exemple en mol/L), mentre que d’altres no la segueixen i utilitzen unitats relacionades amb la
massa (expressades per exemple en mg/L). Finalment, uns tercers informen en les dues
unitats. Des del punt de vista dels clínics, les unitats que els resulten més familiars i per
tant més còmodes són les basades en la massa. A més, moltes recomanacions de guies
clíniques i la majoria de la bibliografia d’origen americà empren aquestes unitats.
Els laboratoris informen dels valors de referència, estratificat per sexe i edat quan cal.
L’origen dels valors de referència o límits de decisió, en general no s’inclou a l’informe,
encara que es disposa d’aquesta informació. De la mateixa manera, no s’informa de la
incertesa associada a la mesura, malgrat conèixer-la. En opinió dels clínics, en lloc de
clarificar l’informe el faria encara més difícil de llegir.
La norma ISO 15189 diu que l’informe ha d’incloure tota la informació necessària per
a la interpretació dels resultats. En el cas de microbiologia, es va explicar com a més
d’informar l’aïllament dels microorganismes i la sensibilitat als antibiòtics, s’inclouen comentaris per facilitar la interpretació. També es va comentar que s’emeten informes preliminars que es van actualitzant a mesura que es disposa de més informació. En el cas de
genètica i biologia molecular, els informes s’acompanyen d’interpretacions, per exemple
sobre la rellevància de les mutacions detectades, i sovint s’emmarquen en informes integrats que acaben amb una interpretació final.
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Els clínics agraeixen molt tots els comentaris interpretatius que reben, de qualsevol
especialitat, i demanen avançar encara més en aquesta línia.
La majoria dels presents va indicar que a les seves institucions ja no s’imprimeix l’informe en paper, i que el facultatiu el consulta en pantalla. Tot i això, encara queden entorns
on l’informe circula en paper. Amb aquesta afirmació, es va donar pas a la segona part
del debat, referida a l’adaptació de l’informe a l’era electrònica. En alguns centres sanitaris, quan es consulta l’informe per pantalla el que es veu és un fitxer en format pdf, fidel
reflex del paper. En d’altres, es mostra un visor, per exemple en forma de graella, amb
dades estructurades dels darrers resultats. El visor pot ser del sistema d’informació del
laboratori o del sistema d’informació del centre sanitari, en la seva història clínica.
La majoria dels assistents manifestaven no conèixer bé com veuen els clínics els resultats en el visor de la història clínica del centre o en la història clínica compartida de
Catalunya. Així i tot, el sentir general era que els informes de laboratori perden molt en
els visors respecte al paper original o el fitxer en format pdf. Aquest fet és més destacat
encara en àrees que utilitzen molt text com microbiologia, biologia molecular, genètica o
anatomia patològica. Es va comentar que alguns sistemes d’informació no s’adapten bé
a aquests tipus d’informes.
Per poder tractar estadísticament els resultats i poder-los transmetre adequadament,
haurien de ser resultats numèrics o bé comentaris codificats. Però pel que sembla, encara hi ha molt ús de text lliure en algunes àrees d’alguns laboratoris, fet que dificulta
extraordinàriament compartir la informació.
Encara que l’entorn electrònic ens podria ajudar a transformar l’informe, afegint per
exemple informació complementària, enllaços a guies clíniques, bases de dades o pàgines d’interès, etc. això no s’està fent al nostre país.
Tal com s’ha posat de manifest en aquest debat, gairebé cada laboratori empra nomenclatures, mètodes, unitats i valors de referència diferents. Quan la informació del laboratori es vol fer arribar a la història clínica del centre i a la història clínica compartida de
Catalunya cal salvar aquestes diferències. Per fer-ho s’utilitza LOINC (acrònim de l’anglès
Logical Observation Identifiers Names and Codes), que és un estàndard internacional,
una mena de llegua franca o idioma comú a tots els laboratoris. Cada laboratori ha de
buscar l’equivalència LOINC de les seves determinacions i la història clínica electrònica
de Catalunya utilitza LOINC. A més, existeix una comissió on estan representats els principals laboratoris públics del país per poder harmonitzar i fer comparables els resultats.
La majoria dels centres sanitaris públics estan enviant els seus informes a la història
clínica compartida de Catalunya. Actualment, estan penjats els resultats en fitxers en
format pdf a la història clínica electrònica, però també s’està treballant per poder recollir
resultats estructurats i presentar-los en una graella cronològica abastant els obtinguts
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en centres diferents. A més, els pacients, a través de la seva carpeta personal de salut
també poden veure els resultats en format pdf. D’aquesta manera s’acompleixen les directives europees que estableixen que els ciutadans han de tenir accés digital segur a les
seves dades de salut.
Es va plantejar què passa quan un resultat és erroni i cal modificar-lo. Alguns dels
assistents van explicar el seu procediment, que implica modificar l’informe però deixant
constància que ha estat modificat i en quina data. Alguns segueixen mostrant el valor
anterior. Altres no el mostren, però el guarden internament. En opinió dels clínics seria
bo mostrar el valor anterior, sobretot per si s’han fet actuacions mèdiques basades en
aquest. En general tots els laboratoris van coincidir en explicar que intenten avisar telefònicament al clínic quan es produeix un error. Es va destacar que alguns programes
permeten saber quins metges ja han consultat el resultat, de manera que se’ls pot contactar personalment. Es pot retirar l’informe erroni dels sistemes d’informació dels centres
sanitaris i també de la història clínica electrònica de Catalunya, però no està clar que el
circuit estigui automatitzat ni que sigui infal·lible. De fet, alguns pacients s’han presentat
de vegades amb còpies impreses d’informes que no eren els correctes.
Encarant la recta final del debat, es va debatre si els informes compleixen la seva missió, que és comunicar la informació obtinguda en el laboratori. Des de la perspectiva del
professional assistencial, els informes es consideren útils.
D’altra banda, a causa que els ciutadans ja tenen accés digital a les seves dades de
salut, inclosos els resultats del laboratori clínic, es va plantejar que la consulta directa sense la interpretació del facultatiu pot provocar una preocupació indeguda o una consulta
eventualment poc fiable a internet. Això està passant segons alguns testimonis i els pacients de vegades demanen avançar la seva visita per discutir els resultats. Es va plantejar
si potser caldria establir un embargament temporal dels resultats i només fer-los visibles
una vegada hagin estat discutits amb el metge. També es va parlar sobre si els resultats
genètics haurien de ser visibles en tots els casos.
Alguns estudis apunten que si el pacient accedeix al seu historial i pren part en la cura
de la seva salut, els resultats finals milloren. Però per molts pacients no és fàcil la interpretació dels informes. No hi ha normatives sobre com fer informes adreçats a pacients, però
algunes publicacions recents apunten que caldria incloure més informació divulgativa
sobre la finalitat de la determinació, com s’ha d’interpretar, altres determinacions complementàries, o enllaços a llocs que proporcionin informació de qualitat. Caldria, potser, fer
informes diferenciats adreçats als clínics i als pacients? Ja no va quedar més temps per
seguir la discussió, però sembla un tema interessant de debat.
Com a conclusió final, els aspectes a millorar en general en els informes de laboratori
són avançar en la identificació única i inequívoca del pacient; oferir més observacions i interpretacions per ajudar als clínics a prendre decisions; millorar els sistemes d’informació
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que permetin la visualització de resultats estructurats i unificar sempre que sigui possible
les plataformes; i finalment impulsar l’harmonització entre laboratoris per poder contribuir
a una història clínica compartida de Catalunya.
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Comunicacions presentades
en format de pòster
(Ordenació alfabètica pel primer
cognom del primer firmant)

Estratègia per al seguiment
dels objectius del laboratori
mitjançant un quadre de comandament
L. Álvarez, A. Soler, L. Macías, L. Guiñón,
Jm. González De Aledo, M. Barragán, A. Mira1
Unitat de la Qualitat
1˙
Direcció
Centre de Diagnòstic Biomèdic. Hospital Clínic de Barcelona

Introducció
L’establiment d’un pla estratègic en les organitzacions comporta la definició d’objectius (estratègics) a mig o llarg termini que poden ser d’abast molt ampli i no sempre fàcilment quantificables. Disposar d’un pla estratègic implica que els objectius anuals que es
defineixen han d’estar alineats amb els estratègics.
La implantació d’un sistema de gestió de la qualitat, basat en la nova versió de la norma ISO 9001, facilita l’elaboració del pla estratègic i la definició dels seus objectius perquè
una de les novetats d’aquesta versió és que l’organització ha de conèixer el seu context
tant extern (oportunitats de millora i amenaces) com intern (els seus punts forts i punts febles). Així mateix l’organització ha de determinar quines són les necessitats i expectatives
de totes les parts interessades. D’altra banda, per a la definició dels objectius anuals el laboratori disposa dels resultats dels indicadors de procés i la retroalimentació dels clients.
Objectius
Dissenyar una estratègia que permeti posar de manifest l’alineament dels objectius
anuals amb el pla estratègic del laboratori i establir un quadre de comandament d’indicadors en el qual es dimensioni la millora esperada (les metes) de cada un dels objectius.
Material i mètodes
Per a les principals perspectives que existeixen en la gestió de l’activitat d’una organització (financera, clients-ciutadans, processos interns i aprenentatge) es van definir una
sèrie d’objectius que reflectissin l’estratègia per aconseguir la visió del laboratori. Dins
d’aquests objectius de perspectiva es van emmarcar els objectius estratègics i dins d’ells
els objectius anuals a desenvolupar. Els objectius de perspectiva es van vincular entre si
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mitjançant relacions de causa i efecte per demostrar el seu alineament. Per a cada objectiu de perspectiva es van definir els indicadors que podrien ser més rellevants, en un
nombre màxim de dos, per als quals es van establir les metes a assolir.
Resultats
A la taula es mostra un exemple de l’alineament dels diferents tipus d’objectius (de
perspectiva, estratègic i anual) d’una perspectiva, un indicador i la meta a assolir.
Perspectiva

Processos interns

Objectiu de perspectiva Millorar la qualitat i l’eficàcia del procés i producte
Objectiu estratègic

Potenciar l’automatització de processos i tècniques manuals o semimanuals

Objectiu anual

Implementació progressiva de la sembra automàtica per a les diferents
mostres de microbiologia

Indicador

Percentatge de compliment del temps de resposta

Meta de l’indicador

> 90 %

Conclusions
La metodologia que es proposa simplifica el seguiment dels objectius i permet avaluar
com els objectius anuals contribueixen a l’assoliment de l’objectiu estratègic.
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Avaluació de les característiques
metrològiques de
l’analitzador GEM Premier 5000 (Werfen)
i d’intercanviabilitat amb l’analitzador
ABL 800 (Radiometer)
M. Álvarez Álvarez, D. Muñoz Provencio,
A. Sancho Cerro, M. Dastis Arias
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
Recentment, s’han substituït els analitzadors ABL 800 (Radiometer) del laboratori d’urgències pels sistemes GEM Premier 5000 (Werfen). La incorporació d’un nou sistema de
mesura en un laboratori clínic implica la realització d’una sèrie d’accions que permetin
avaluar les seves característiques metrològiques, així com la realització d’un estudi d’intercanviabilitat de resultats respecte al sistema a substituir.
Objectius
Avaluar les característiques metrològiques de l’analitzador GEM 5000, mitjançant el
càlcul de la imprecisió intraserial i l’error sistemàtic per a les magnituds: pH, pressió parcial de diòxid de carboni (pCO2), pressió parcial d’oxigen (pO2), saturació d’oxigen (SatO2),
concentració de substància dels ions sodi, potassi i calci (Na+, K+, Ca++), i concentració de
caboxihemoglobina (COHb) a l’analitzador GEM 5000.
Estudiar la intercanviabilitat dels resultats entre els analitzadors GEM 5000 i ABL 800 per
a les magnituds esmentades.
Material i mètodes
Per a la valoració de la imprecisió intraserial es processen per duplicat mostres de
sang de pacients del laboratori d’urgències recollides en xeringues amb heparina de liti.
Es va calcular la s i CV per a cada magnitud i es va comparar amb el requisit que teníem
establert al laboratori clínic.
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Per la valoració de l’error sistemàtic es processen els materials de control valorats
GEM® System Evaluator 1, 2 i 3. Es calcula la mitjana dels resultats obtinguts i el biaix relatiu per a cada magnitud respecte als valors teòrics proporcionats per a la casa comercial,
i es comparen amb els requisits establerts al laboratori clínic.
Per a l’estudi de la intercanviabilitat s’analitzen un mínim de 140 mostres de pacients
per a cada magnitud en estudi (excepte per la concentració de carboxihemoglobina, en
què s’utilitzen 46 mostres). Es realitza un estudi de comparació de mètodes mitjançant la
regressió de Passing Bablok entre els analitzadors GEM 5000 i l’ABL 800.
Resultats
En l’estudi de la imprecisió intraserial els CV obtinguts se situen entre el 0,6 % i l’1,99 %
i compleixen els requisits metrològics establerts, excepte en el cas de la concentració de
COHb, que és del 10,55 %.
En l’estudi de l’error sistemàtic, totes les magnituds estudiades compleixen els requisits establerts excepte la pO2 i SatO2, per als tres materials de control, la COHb pels
materials de control 2 i 3, i la pCO2 pel material de control 3.
Els resultats per a la verificació de la intercanviabilitat són:
Error
constant

95 % Cl

Error
proporcional

95 % Cl

pH

-0,65

-0,96 a -0,33

1,09

1,05 a 1,13

pCO 2

3,68

2,29 a 5,17

0,99

0,95 a 1,02

pO 2

1,88

1,01 a 2,65

1,05

1,04 a 1,07

SatO 2

6,8

5,71 a 8,08

0,95

0,93 a 0,96

CoHb

0,23

-0,75 a -0,03

1,57

1,33 a 2,00

Na+

-2

-0,57 a -0,33

1

1a1

K

-0,47

-0,57 a -0,33

1,14

1,11 a 1,17

-0,02

-0,10 a -0,02

1

1,00 a 1,07

+

Ca

++

Conclusions
Per a la imprecisió intraserial la major part de les magnituds estudiades compleixen els
requisits metrològics establerts en el nostre laboratori.
L’error sistemàtic elevat obtingut per a la pO2 i la SatO2 pot ser causat pel temps que
ha estat oberta l’ampolla de control, atès l’intercanvi d’O2 a pressions parcials extremes.
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Els sistemes estudiats no van resultar intercanviables. Això pot ser a causa que la mostra es purga dues vegades per ser processada en dos sistemes i pot haver-hi diferències
en les pressions parcials dels gasos.
En el cas de la COHb considerem que l’equació obtinguda no és representativa a
causa que no s’ha pogut disposar de mostres patològiques que cobrissin tot l’interval
de mesura.
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Avaluació del reactiu
HDL-Cholesterol Gen.4
per a la mesura de la concentració
de substància de colesterol d’HDL
en sèrum en l’analitzador
Cobas® 8000 (Roche Diagnostics)
M. Álvarez Álvarez, M.J. Castro Castro
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
El colesterol transportat en el plasma per lipoproteïnes d’alta densitat (cHDL) és el
responsable del transport revers del colesterol des de les cèl·lules perifèriques fins al
fetge. Existeix una relació inversa entre la concentració en el plasma de cHDL i el risc
cardiovascular.
El fabricant del sistema de mesura Cobas® 8000 (Roche Diagnostics) ha desenvolupat una nova generació de reactiu (HDL-Cholesterol Gen.4) amb la finalitat d’obtenir
millores com la disminució de l’efecte matriu o un interval de mesura més ampli. El reactiu HDL-Cholesterol Gen.4 contè detergents i polianions que s’uneixen a la resta de
lipoproteïnes de manera que els enzims colesterol esterasa i colesterol oxidasa actuïn
exclusivament sobre el cHDL.
Objectius
Avaluar la imprecisió interdiària (CVinter) i el biaix relatiu (dr) dels resultats obtinguts en
el mesurament de la concentració sèrica de cHDL en l’analitzador Cobas® 8000 utilitzant el reactiu HDL-Cholesterol Gen.4 i estudiar la seva intercanviabilitat amb el reactiu
HDL-Cholesterol Gen.3.
Material i mètodes
Per a l’estudi de CVinter i dr es processen durant 40 dies dos materials de control Liquid
Assayed Multiqual: Level 1 (Bio-Rad, referència 694) i Level 3 (Bio-Rad, Referència 696).
Es calculen CVinter i dr (prenent com a valors convencionalment vertaders les mitjanes
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proporcionades per Bio-Rad). Els resultats de CVinter i dr es verifiquen amb els requisits
metrològics procedents de les recomanacions del Third report of the National Cholesterol
Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment of High
Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III).
Per a l’estudi de la intercanviabilitat se seleccionen 180 mostres de sèrum i es mesura la concentració de cHDL mitjançant ambdós reactius. Es comparen els resultats
mitjançant la prova de regressió lineal no paramètrica de Passing-Bablok. El programa
estadístic utilitzat és Analyse-it®.
Resultats
A la Taula 1 es mostren els resultats obtinguts de les característiques metrològiques
del mesurament de la concentració de cHDL amb el reactiu HDL-Cholesterol Gen.4.
Taula 1. CVinter: imprecisió interdiària. dr: biaix relatiu.

Liquid Assayed Multiqual
Level 1

Level 3

Valors convencionalment verdaders (Bio-Rad)

0,63 mmol/L

1,56 mmol/L

Mitjana

0,65 mmol/L

1,62 mmol/L

Desviació estàndard

0,02 mmol/L

0,05 mmol/L

CVinter

2,60 %

2,99 %

δr

3,2 %

4,2 %

L’equació d’intercanviabilitat obtinguda, amb un interval de confiança del 95 %:
y = 0,92 [0,90-0,94]x + 0,07 [0,04-0,09] mmol/L.
Conclusions
Els resultats obtinguts de CVinter i dr compleixen els requisits metrològics establerts
(CVinter màxim tolerable: 4,0 %, dr màxim tolerable: 5,0 %) per a la mesura de la concentració sèrica de cHDL.
L’estudi d’intercanviabilitat mostra un biaix constant i proporcional, per la qual cosa el
reactiu HDL-Cholesterol Gen.4 no és intercanviable amb el reactiu HDL-Cholesterol Gen.3.
A causa que el valor discriminant de la concentració de cHDL per l’avaluació del risc
cardiovascular és universal, caldria comprovar la intercanviabilitat dels resultats obtinguts
pel reactiu HDL-Cholesterol Gen.4 amb el mètode d’ultracentrifugació.
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Estudi de la intercanviabilitat entre
l’analitzador GEM 5000 i
l’analitzador Sysmex® XN
per al mesurament de l’hematòcrit i
la concentració d’hemoglobina en sang
M. Álvarez Álvarez, A. Sancho Cerro,
C.E. Imperiali, M. Dastis Arias
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
Les anàlisis prop del pacient, és a dir, realitzats en el lloc d’atenció al pacient (POCT),
es caracteritzen per ser manipulades, generalment, per personal sanitari aliè al laboratori
clínic, per una major celeritat en l’obtenció dels resultats.
L’analitzador GEM Premier 5000 (Werfen) és un sistema de mesura portàtil que permet
el mesurament de magnituds biològiques d’interès per a la presa de decisions clíniques
urgents: magnituds relacionades amb l’equilibri àcid-base en líquids orgànics, la concentració de substància de l’ió calci(II), l’ió potassi i l’ió sodi en sang, la concentració de
massa de glucosa, de lactat, d’hemoglobina (d’ara endavant HB) o la fracció de volum
d’eritròcits (HTO) en sang, entre d’altres.
A l’Hospital Universitari de Bellvitge s’han implantat els analitzadors Gem Premier 5000 tant en el Laboratori Clínic d’Urgències com en els Serveis Clínics de Medicina Intensiva, Reanimació d’Urgències, Quiròfans, Medicina d’Urgències i Pneumologia.
L’objectiu d’aquest estudi és avaluar la intercanviabilitat dels resultats del mesurament de
HTO i la HB obtinguts en l’analitzador GEM Premier 5000 i en l’analitzador d’hematologia
del laboratori d’urgències Sysmex® XN (Roche Diagnostics).
Material i mètodes
Es recullen un total de 137 parelles de mostres de sang: unes recollides en xeringues
amb heparina (QUICK ABG, referència 4022EU) i les altres en tubs amb EDTA K3 (BD
Vacutainer ®). Aquestes mostres són processades pels analitzadors GEM Premier 5000 i
Sysmex® XN, respectivament per al mesurament de HTO i HB.
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S’eliminen els resultats aberrants mitjançant la prova de Bland i Altman i es comparen els resultats obtinguts mitjançant la prova de regressió lineal no paramètrica de
Passing-Bablok.
L’estudi estadístic es realitza amb el programa Analyse it®.
Resultats
Amb els valors mesurats de l’HTO i l’HB s’han calculat les equacions de la recta
y = a + bx, on y és el valor mesurat obtingut amb l’analitzador GEM Premier 5000 i x l’obtingut amb l’analitzador Sysmex® XN; a correspon a l’ordenada a l’origen i b al pendent de
la recta; cadascun amb els seus corresponents intervals de confiança del 95 % [IC 95 %].

Equació
d’intercanviabilitat

San—Eritròcits; fr.vol. (hematòcrit)

San—Hemoglobina; c.massa

y = 1,29[1,21 – 1,38]x – 9,14 [-11,75 – -5,99]

y = 1,00[1,00 – 1,03]x + 3,00[-1,52 – 3,00]

Conclusions
Els resultats obtinguts en aquest estudi indiquen que el mesurament de la concentració
de massa d’hemoglobina és intercanviable entre ambdós sistemes de mesura. En canvi,
els resultats de la fracció de volum d’eritròcits mesurats en el GEM Premier 5000 mostren
un error de tipus constant i proporcional i no són intercanviables amb els resultats mesurats en l’analitzador Sysmex® XN.
Per aquest motiu, a l’hora de valorar l’estat d’un pacient mitjançant els resultats obtinguts a l’analitzador GEM Premier 5000, es recomana l’ús de la concentració de massa
d’hemoglobina.
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Avaluació del nou reactiu
HDL-Colesterol Gen.4 (HDLC4)
Roche Diagnostics per a la mesura
de la concentració de colesterol HDL
en sèrum en el sistema de mesura
Cobas® 8000
A. Arbiol Roca, E. Mariano Serrano,
O. López García, A. Ferri Font,
D. San Martín Martínez,
R. Navarro Badal, B. Allende Monclús
Laboratori Clínic L’Hospitalet
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
El canvi de reactiu per al mesurament d’una magnitud requereix la verificació de les
propietats metrològiques del nou procediment de mesura per part del laboratori. A la
vegada, és necessari l’estudi d’intercanviabilitat en mostres de pacients entre el reactiu
anteriorment utilitzat i el nou.
Objectius
Avaluar les propietats metrològiques de la mesura de la concentració de colesterol
HDL en sèrum amb el nou reactiu HDL-Colesterol Gen.4 (HDLC4) al sistema de mesura
Cobas® 8000 de Roche Diagnostics. Realitzar un estudi d’intercanviabilitat entre el nou
reactiu HDLC4 i l’utilitzat actualment HDL-Colesterol Gen.3 (HDLC3) de Roche Diagnostics pel Cobas® 8000.
Material i mètodes
El principi de mesura utilitzat és l’espectrometria d’absorció molecular a 600 i 700 nm.
Per a l’estudi de la imprecisió interdiària (CV) i del biaix relatiu (dr), s’han processat durant 26 dies, quatre materials de control de matriu sèrica PreciControl ClinChem Multi 1 i 2 (Roche Diagnostics) i Liquid Assayed Multiqual 1 i 3 (BioRad). Per estimar el dr
s’utilitza com valor convencional, el valor assignat pel fabricant del material de control.
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Es realitza un estudi de la imprecisió intradiària amb els 4 materials de control ja citats,
i amb una barreja de sèrums de pacients. Es calcula la mitjana, la desviació estàndard,
la variància i el CV intradiari. Les variàncies obtingudes es comparen mitjançant la prova
paramètrica F de Snedecor (a = 0,05).
Per a l’estudi d’intercanviabilitat s’han processat 248 mostres de pacients, amb
valors representatius de tot l’interval de mesura, durant 28 dies per l’analitzador Cobas® 8000 amb els reactius HDLC3 i HDLC4. S’utilitza la prova de Bland-Altman per a
l’eliminació dels valors aberrants. L’estudi d’intercanviabilitat s’ha realitzat mitjançant una
regressió no paramètrica de Passing-Bablok. L’anàlisi estadística s’ha realitzat amb el
programa Analyse-it®.
Resultats
Els CV obtinguts per a la imprecisió interdiària són 1,57; 2,15; 2,20 i 2,46 % a unes concentracions mitjanes de 0,68; 1,67; 0,65 i 1,63 mmol/L, respectivament. Els dr obtinguts
són -2,50; -1,06; 1,80 i 2,20 % a les mateixes concentracions.
Els CV obtinguts per a la imprecisió intradiària són 0,61; 0,99; 1,16 i 1,51 % a les mateixes concentracions. El CV obtingut utilitzant la barreja de sèrums de pacients és 0,75 %
a una concentració mitjana d’1,14 mmol/L. No s’observen diferències estadísticament
significatives entre les variàncies obtingudes utilitzant el material de control i la barreja de
sèrums de pacients.
Pel que fa a l’estudi d’intercanviabilitat, s’han eliminat 6 parelles de valors aberrants.
La recta de regressió és: y = 0,92x + 0,09. Els resultats obtinguts mitjançant els reactius
HDLC4 i HDLC3 no són intercanviables, existeix un biaix proporcional (0,92 (0,91-0,93)) i
constant (0,09 (0,08-0,10)) entre ambdós reactius.
Conclusions
El nou reactiu HDLC4 per a la mesura del colesterol HDL en sèrum compleix amb
els requisits metrològics establerts en el nostre laboratori pel CV i el dr (3,7 i 5,6 %, respectivament). HDLC3 i HDLC4 no són intercanviables però el nou reactiu HDLC4 té més
avantatges: és més específic i comparable al mètode de referència d’ultracentrifugació,
té l’interval de mesura més ampli (0,08-3,88) mmol/L respecte HDLC3 (0,08-3,12) mmol/L
i és més practicable perquè els equips de reactius contenen un major nombre de determinacions.
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Implementació del tub
de fluorur de sodi
per a la mesura de la concentració
de glucosa en la prova d’O’Sullivan
en gestants
A. Arbiol Roca, R. Ruiz Morer,
E. Mariano Serrano, A. Ferri Font,
F. Gálvez Carmona, L. Ávila Maraña,
B. Allende Monclús
Laboratori Clínic L’Hospitalet
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
El nostre laboratori processa 2 500 peticions i 6 000 mostres per dia, procedents
de 88 centres d’Atenció Primària, on es realitza l’extracció i la recollida de les mostres.
La descentralització de l’extracció de la prova de tolerància a la glucosa després de la
ingestió de glucosa per al cribratge de la diabetis gestacional, l’anomenada prova d’O’Sullivan, ha comportat el canvi de contenidor per a la realització del mesurament de la concentració de glucosa. El temps des de l’extracció fins a la centrifugació i processament
d’aquestes mostres és delicat, ja que la concentració de glucosa va disminuint a causa
del seu consum per part de les cèl·lules. La utilització del tub de fluorur sòdic, que actua
com a inhibidor de la glucòlisi, en lloc del tub de gelosa, permet allargar el temps previ a
la centrifugació i el processament.
Objectius
Analitzar les incidències que ha causat el canvi de contenidor per a la realització de la
prova d’O’Sullivan.
Material i mètodes
El contenidor per a la realització de la prova d’O’Sullivan era el tub de sèrum gelosa
(BD Vacutainer®) de 8,5 mL i a partir del novembre del 2016 passa a ser el tub NaF-OxalatK (Vacuette®) de 2 mL. Com que el tub de fluorur és exclusiu per a la prova d’O’Sullivan,
si se sol·liciten també altres determinacions en el sèrum, cal fer l’extracció en els dos tubs
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(gelosa + fluorur). Cal identificar el tub de fluorur amb una etiqueta específica de prova
d’O’Sullivan. Anteriorment, amb el mateix tub de gelosa es feien totes les determinacions.
Per a la implementació, es va emetre un comunicat i es van realitzar reunions informatives amb els professionals dels centres.
S’ha realitzat un estudi retrospectiu de les incidències causades, classificades en dos
tipus: 1. Extracció del tub gelosa en lloc del tub de fluorur, etiquetant-lo com O’Sullivan
i 2. Identificació del tub de fluorur amb una etiqueta no específica d’O’Sullivan. En cas
de la incidència de tipus 1 només es va acceptar el tub i es va lliurar el resultat fins al
febrer 2017. En cas la incidència de tipus 2 s’accepta el tub i es reetiqueta el tub de fluorur
al laboratori.
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D’un total de 9 822 proves d’O’Sullivan, es van produir 589 incidències (6 %), 27 de
tipus 1 (0,3 %) i 562 de tipus 2 (5,7 %).
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La incidència de tipus 1 va disminuir radicalment després del primer mes, sent gairebé inexistent al cap de quatre mesos. La incidència de tipus 2 és refractària a la millora.
L’augment del segon mes és fictici, i ve condicionat pel fet que el primer mes, amb les
incidències de tipus 1 en què no s’extreia la mostra en el tub de fluorur, la incidència
d’etiquetatge incorrecte no podia donar-se.
Conclusions
La desaparició gairebé immediata de la incidència de tipus 1, l’objectiu del projecte,
ens permet considerar que la gestió i difusió del canvi va ser adequada. La persistència
de la incidència de tipus 2, malgrat la retroalimentació que es fa, ve determinada per la
diversitat de centres i professionals que hi intervenen, així com pel fet que la mostra és
acceptada pel laboratori.
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Utilitat de l’índex ictèric
per a la gestió de la demanda
de les determinacions
de bilirubina en sèrum
A. Arbiol Roca, R. Navarro Badal,
E. Mariano Serrano, A. Ferri Font,
O. López García, B. Allende Monclús
Laboratori Clínic L’Hospitalet
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
El mesurament de la concentració en el plasma de bilirubina (d’ara endavant BILIT) és
una magnitud àmpliament sol·licitada per avaluar la funció hepatobil·liar. Tot i que el seu
cost no és excessivament car, l’elevat nombre de determinacions al llarg de l’any suposa
un cost anual important per al laboratori.
La mesura dels índexs sèrics (hemolític, ictèric i lipèmic) es realitza de forma habitual a
totes les mostres que es processen als analitzadors de diferents magnituds bioquímiques
amb la finalitat d’estudiar possibles interferències.
Objectius
Analitzar els resultats dels índexs ictèrics (IICT) i els de la concentració de bilirubina en
sèrum de mostres de pacients i trobar un valor discriminant de l’índex ictèric a partir del
qual no seria necessària la determinació de la concentració de bilirubina perquè no hi ha
icterícia (≤ 18 µmol/L).
Realitzar un estudi cost efectiu de la implementació d’aquest valor discriminant com
a cribratge de la icterícia.
Material i mètodes
S’ha realitzat un estudi retrospectiu de totes les mostres on s’ha mesurat BILIT i l’IICT
en sèrum durant un mes. La concentració de BILIT va ser mesurada per espectrometria
d’absorció molecular utilitzant ió diazoni a 546 i 600 nm i l’IICT es va obtenir a partir
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de càlculs de la mesura d’absorbància a 480 nm i 505 nm en mostres diluïdes amb
NaCl 0,9 % utilitzant l’analitzador Cobas® 8000 (Roche Diagnostics).
Considerant icterícia quan la concentració de substància de bilirubina en el plasma
és > 18 µmol/L, s’ha determinat l’eficàcia diagnòstica de l’IICT mitjançant la corba de
rendiment diagnòstic (ROC), l’àrea sota la corba, la sensibilitat i l’especificitat per al valor
discriminant trobat.
Utilitzant aquest valor discriminant, i tenint en compte que el preu de la determinació
de BILIT és de 0,21 euros, s’ha realitzat un estudi cost efectiu de la seva implementació.
Aquesta consisteix en utilitzar l’IICT com a cribratge d’icterícia: amb valors inferiors a
aquest IICT no es mesura la concentració de BILIT i en valors majors o iguals es generaria
automàticament la sol·licitud de BILIT.
L’estudi estadístic s’ha realitzat amb STATA v12.
Resultats
Els càlculs s’han realitzat amb 17 195 mostres. La mitjana de la concentració de substància de BILIT va ser de 9,5 [2 - 589] µmol/L i per a l’IICT la mitjana va ser de 15,3 [3 - 640].
L’estudi d’eficàcia diagnòstica mostra que el valor discriminant òptim per identificar la
icterícia és IICT = 21; amb una àrea sota la corba de 0,9943 (IC95 % = 0,9934 - 0,9951),
la sensibilitat és del 100 % i l’especificitat del 91,42 %. Pel que fa a l’estudi cost efectiu,
la utilització d’aquest valor discriminant hagués suposat un estalvi de 14 803 determinacions al mes de BILIT que són 3 108,63 euros. Per tant, l’estalvi anual hagués estat
de 37 303,56 euros.
Conclusions
L’ús de l’IICT permet identificar els pacients amb valors patològics de BILIT. Implantant l’estudi, el 100 % de les mostres de pacients amb concentració de substància de
bilirubina patològica (> 18 µmol/L) serien analitzades. L’aplicació a la pràctica clínica diària del cribratge dels pacients amb valors patològics de BILIT gràcies a l’IICT evitaria la
realització d’un gran nombre de determinacions i això suposa un estalvi anual important
pel laboratori clínic.
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Anàlisi comparativa
de dos procediments
per a la determinació
d’anticossos contra VHD
A. Arias, C. Cea, L. Martínez, Y. Villena,
P. Gabriel, L. Castellote, V. Vega, G. Tarrasó
Hospital Universitari Vall d’Hebron
Barcelona

Introducció
El virus de l’hepatitis delta (d’ara endavant VHD) és un virus defectiu que necessita la
presència del virus de l’hepatitis B (VHB) per a produir infecció. El virió té un embolcall
lipoproteic format per l’antigen de superfície del VHB i una estructura proteica interna on
es troba el genoma víric. El genoma del virus està format per un filament únic de RNA que
forma un complex amb l’únic antigen codificat pel mateix virus (HDAg).
La infecció és molt freqüent en nens i individus joves. La transmissió pot ser permucosa o percutànea.
Les diferents situacions clíniques relacionades amb la infecció del VHD com la coinfecció VHB i VHD, la sobreinfecció per VHD en pacients ja infectats pel VHB o la infecció
crònica pel VHD poden caracteritzar-se estudiant la presència o absència del RNA víric,
el HDAg i els anticossos contra el VHD.
Objectiu
Comprovar la intercanviabilitat dels resultats obtinguts en la determinació d’anticossos
contra el VHD, entre el procediment basat en l’enzimoimmunoanàlisi d’absorció utilitzat
actualment en el nostre laboratori i un procediment basat en la immunoquimioluminiscència automatitzat.
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Material i mètode
Es van processar un total de 100 mostres de sèrum de pacients de la feina programada assistencial del nostre hospital. Es van utilitzar els procediments següents:
• Equip de reactius DIA-PRO®: enzimoimmunoanàlisi d’absorció que utilitza anticossos monoclonals. Es determina semiquantitativament la presència d’anticossos
contra el VHD comparant el resultat amb un valor discriminant (cut-off) establert.
• LIAISON® XL: immunoanàlisi indirecta quimioluminiscent (CLIA). Es determina qualitativament la presència d’anticossos contra el VHD.
Resultats
L’anàlisi dels resultats mostra concordança entre els resultats d’ambdós procediments, excepte en dos casos, situats en la zona dubtosa o grisa del mesurament en
ambdós casos.
Conclusions
De l’estudi d’intercanviabilitat dels procediments de mesura es conclou que els dos
proporcionen resultats similars, sent intercanviables. Per als resultats en la zona dubtosa
o grisa de mesura, caldria confirmar la infecció pel VHD determinant el RNA del virus
mitjançant la transcripció inversa del virus seguida de l’amplificació del DNAc per reacció
en cadena per la polimerasa a temps real (RT-PCR), també disponible al nostre laboratori clínic.
El nou procediment de mesura automatitzat ens permetrà reduir el temps de resposta
i el cost, a més d’augmentar notablement la practicabilitat.
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Hipercalcèmia
J. Ayala Cervantes1, 2, M. Codina Bigas2,
S. Ferreres Forcadell 3,
A. Bertomeu Espuny1, A. Castro Grasau1
1
2

Laboratori Clínica Terres de l’Ebre

Servei Medicina Interna Clínica Terres de l’Ebre
3

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
Tortosa

Introducció
L’augment de la concentració de calci en el plasma pot estar produït per pertorbacions
primàries de la paratirina i de la vitamina D o per processos patològics que incideixen de
manera directa sobre la resorció òssia (neoplàsies), la malabsorció intestinal i l’excreció
del mineral.
Història clínica
Pacient de 73 anys amb l’antecedent patològic d’hiperparatiroïdisme i insuficiència
renal crònica. Va acudir al servei d’urgències del centre hospitalari per un quadre d’anorèxia, pèrdua de memòria, canvi d’actitud (poc activa) i afecció de la deambulació des
d’aproximadament una setmana. No tenia vòmits ni diarrees.
A l’examen físic presentava una freqüència cardíaca de 81 bpm, pressió arterial
de 123/80 mmHg, temperatura de 36 ºC, concentració de massa de glucosa en plasma 116 mg/dL; auscultació sense bufs, no IY, MV present sense sorolls sobreafegits;
abdomen tou i depressible, sense masses palpables. A l’exploració neurològica: punta
dit nas esquerre alterada, alteració a la marxa, dificultat de la coordinació, no rigidesa
de clatell. Les magnituds determinades al servei d’urgències són les següents: concentració de nombre de leucòcits = 13,21 x 109/L, fracció de nombre de granulòcits neutròfils = 82,5 %, fracció de nombre de limfòcits = 10,91 % i concentració de nombre de
plaquetes 140 x 109/L. Les magnituds bioquímiques mesurades són la concentració en
el plasma d’urea (165,96 mg/dL), creatinini (2,53 mg/dL), ió sodi (145 mEq/mL), ió potassi (3,7 mEq/mL), clorur (102 mEq/mL), lactat (2,77 mmol/L), L-lactat-deshidrogenasa
(438 U/L), creatina-cinasa (40 U/L), aspartat-aminotransferasa (19 U/L), alanina-aminotransferasa (20 U/L), amilasa (188 U/L), proteïna C reactiva (2,5 mg/dL) i la concentració
de massa de troponina T (30,72 pg/mL).
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Es va decidir el seu ingrés a planta amb el diagnòstic d’anorèxia i possible ITU.
Evolució clínica
Durant l’estada hospitalària la simptomatologia clínica es va mantenir. Davant la sospita d’una concentració en el plasma de calci per sobre de l’interval de referència es
van sol·licitar noves determinacions al laboratori: concentració de nombre de leucòcits = 13 x 109/L, fracció de nombre de granulòcits neutròfils = 82 %, concentració de
massa en el plasma de glucosa = 114 mg/dL, creatinini = 2,5 mg/dL, proteïna C reactiva = 2,5 mg/dL, calci = 16 mg/dL, fosfat = 2,75 mg/dL, albúmina = 3,5 g/dL, proteïna = 6 g/dL i paratirina = 1 796 pg/mL.
Davant la concentració de massa de calci de 16 mg/dL es va decidir remetre al pacient
a l’hospital de referència. L’evolució durant la seva estada hospitalària va ser favorable
rebent sèrum teràpia, diürètics i bifosfonats.
Discussió
Hem de sospitar una concentració de calci en el plasma per sobre de l’interval de
referència davant un pacient o un familiar seu que ens relata anorèxia, nàusees o vòmits
amb pèrdua de pes i debilitat i que evoluciona malament arribant a presentar alteracions
de l’estat mental. L’augment de la concentració de calci es pot associar a altres trastorns
cardiovasculars (escurçament del segment ST), renals (insuficiència renal i litiasi) o gastrointestinals com nàusees, vòmits, anorèxia, restrenyiment, pancreatitis, etc.
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Neuritis braquial
amb concentració augmentada
de creatina-cinasa
J. Ayala Cervantes1, 2, J.M. Gómez Albarracín2,
S. Ferreres Forcadell 3, O. Storchak1,
P. Bonilla Saborido1
1

Laboratori Clínica Terres de l’Ebre
2

3

Activa Mutua

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
Tortosa

Introducció
La neuritis braquial o síndrome de Parsonage-Turner és una rara alteració neuromuscular de l’espatlla, que es caracteritza per un dolor intens de començament brusc, que
posteriorment s’acompanya de debilitat muscular. La seva etiologia és encara desconeguda. El diagnòstic principalment es basa en la història clínica i en els resultats obtinguts
en l’electromiografia. En el present cas clínic es va evidenciar com un augment de la
concentració d’una magnitud de laboratori clínic, creatina-cinasa (d’ara endavant CK),
avaluada aïlladament i sense una correlació clínica pot dificultar el diagnòstic final.
Anamnesi i exploració física
El pacient és un home de 40 anys d’origen africà amb una important barrera idiomàtica, que acudeix a consulta referint dolor i impossibilitat per a realitzar moviments amb
membre superior esquerre des de fa aproximadament 9 mesos. Ho atribueix a esforços
físics que realitza en la seva tasca habitual (manipulació manual de càrregues, postures
forçades).
En l’examen físic s’evidencia una clara atròfia muscular de membre superior esquerra
de predomini proximal, dolor a nivell de deltoides esquerra, cara anterior de braç i avantbraç fins al canell. També hi ha pèrdua de força per a l’elevació i abducció del membre
superior esquerre, flexió del colze i dits de la mà esquerra; resta de l’exploració física dins
de la normalitat.
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Exàmens complementaris
L’examen radiològic d’espatlla i vèrtebres cervicals mostra estructures òssies sense
troballes rellevants.
Resultat dels mesuraments de les magnituds bàsiques del laboratori dintre dels intervals de referència. El pacient es deriva al servei de traumatologia i neurologia. Es realitza
un electromiograma.
Diagnòstics diferencials
En els casos de dolor agut, associat a parèsia al voltant de l’espatlla s’ha d’incloure:
lesió del manegot dels rotatoris, síndrome d’atrapament, capsulitis adhesiva, tendinitis
càlcica, neuritis braquial, poliomielitis, herpes zòster, tumors de medul·la o plexe braquial
i lesions neurals compressives d’origen traumàtic.
Interconsultes i exàmens complementaris realitzats
Va ser valorat pel servei de traumatologia qui en vista de l’examen físic, l’examen radiològic i els resultats dels mesuraments de les magnituds del laboratori va jutjar convenient
derivar el pacient al servei de neurologia.
Es va realitzar un electromiograma que va concloure una possible malaltia multiradicular severa o lesió plexular.
El servei de neurologia va informar una atròfia de cintura escapular esquerra (supraespinós, deltoides, supinador i bíceps), debilitat d’abducció 2, bíceps 2, tríceps 3+, extensors de canell i dits 4 flexors de mà 5, hipoestèsia C5-C7 i arreflexia bicipital, tricipital i
estiloradial esquerra. Es va orientar el quadre com una plexitis braquial esquerra (síndrome de Parsonage-Turner evolucionat) i es va sol·licitar el mesurament de les magnituds
relacionades amb l’hemograma, eritrosedimentació i les magnituds bioquímiques habituals així com de les magnituds següents: fosfatasa alcalina, creatina-cinasa, ferritina,
g—glutamiltransferasa, proteïna, proteïna C reactiva i anticossos contra el nucli cel·lular.
També es va dur a terme la separació de proteïnes del plasma mitjançant electroforesi
(«proteïnograma»). Tots els resultats estan dins els intervals de referència amb l’excepció
de CK = 949 U/L.
Es va realitzar la consulta al laboratori sobre el valor semiològic de l’augment de la
concentració en el plasma d’aquest enzim, tenint en compte que en un informe anterior
la seva concentració estava dintre de l’interval de referència. El laboratori va informar que
possiblement l’origen era muscular, fet que no concordava amb el diagnòstic establert.
Estudiant la història mèdica del pacient es va poder evidenciar que rebia rehabilitació des
de feia 2 setmanes per indicació del servei de traumatologia, fet que no comunicava el
pacient a causa de la important barrera idiomàtica.
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Evolució i resolució
Es va corroborar el diagnòstic de plexitis braquial esquerra. Va rebre rehabilitació recuperant lentament la massa muscular i guanyant mobilitat. Es va donar l’alta per curació
al cap de 5 mesos.
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Fragments de degradació
de la matriu extracel·lular
com a possibles marcadors biològics
en l’aneurisma d’aorta abdominal
G. Baiges Gaya1, A. Hernández Aguilera1, C. Pantoja2,
N. Cabré Casares1, F. Luciano-Mateo1, I. Fort1,
V. Martín-Paredero1, J. Camps1, J. Joven1
Unitat de Recerca Biomèdica
Hospital Universitari Sant Joan
Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili,
Universitat Rovira i Virgili
Reus
1

Servei d’Angiologia
Cirurgia Vascular i Endovascular
Hospital Universitari Joan XXIII
Tarragona
2

Introducció
L’aneurisma d’aorta abdominal (d’ara endavant AAA) és una malaltia degenerativa de
l’aorta abdominal que es caracteritza per un procés de dilatació i trencament progressiu
d’aquesta. La remodelació de la matriu extracel·lular (MEC) en la paret abdominal aòrtica
és probablement la base fisiopatològica més coneguda. L’objectiu d’aquest estudi va
ser estudiar la remodelació arterial en pacients amb AAA mitjançant la quantificació de
fragments de degradació de la MEC (neo-epítops).
Materials i mètodes
Es van recollir mostres de sèrum de pacients amb AAA, que es van dividir segons si
eren candidats a cirurgia (CC) (mediana del diàmetre de l’aneurisma 46 mm). La mida i
les característiques de l’aneurisma van ser avaluades per tomografia computada (CT) i
seguint Guies de pràctica clínica pel maneig dels AAA (Management of Abdominal Aortic
Aneurysms Clinical Practice Guidelines en anglès) de la Societat Europea per la Cirurgia
Vascular (European Society for Vascular Surgery). També es van recollir les dades demogràfiques i els paràmetres vasculars dels pacients. Es va determinar la concentració dels
neo-epítops següents: fragments de degradació de col·làgen tipus IV (C4M), de Versican

–145–

(VCANM), de proteïna C reactiva (CRPM), de vimentina (VICM), d’elastina (ELM2) i de l’alfa
actina de múscul llis (α-SMA) mitjançant el mètode d’ELISA.
Resultats
Les concentracions en el plasma de VCANM i CRPM es correlacionaven amb la mida
de l’aneurisma (r = 0,255, p = 0,012 i r = 0,280, p = 0,006, respectivament). Les concentracions de C4M i CRPM van ser significativament més elevades en els pacients CC en
comparació als NCC, excepte en el cas de VCANM on era significativament més elevada
en els NCC. La concentració de VICM, ELM2 i α-SMA no va mostrar cap correlació amb
la mida de l’aneurisma ni diferències significatives entre els CC i NCC. La concentració
de C4M va ser considerada el millor marcador per a separar CC i NCC (AUC = 0.685).
Conclusions
Les concentracions en el plasma de VCANM i CRPM es correlacionaven significativament amb la mida de l’aneurisma, mentre que les concentracions de C4M i CRPM
van ser més elevades en el plasma dels CC en comparació als NCC. Aquests resultats
suggereixen que els neo-epítops es poden utilitzar per investigar la remodelació arterial
en pacients amb AAA. Es necessita aprofundir més en aquest camp d’investigació per a
poder afirmar si tals marcadors podrien tenir utilitat en la pràctica clínica per a un seguiment del curs de l’AAA.
Figura A
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Figura B

Figura C
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Utilitat de l’espectrometria
de masses MALDI-TOF MS
per a la identificació de bacteris
en microbiologia clínica:
la nostra experiència
F. Ballester1, I. Pujol1, I. Fort1, M. Micó2,
N.Torrellas2, M.Escolano2, Y. Hoyos2, N. Prim2,
A. Siverio2, E. Alcoceba2, E. Padilla2, E. Giménez1,
M. Juanpere1, X. Gabaldó1, E. Martínez1,
F. Gomez-Bertomeu4, S. Cladellas1,
JC de la Fuente3, Ana M. Serrano3,
S. Iftimie4, AF. López4, N. Rius4, JM. Simó2
1
2

Laboratori de Referència Sud

Laboratori de Referència de Catalunya
3

4

Hospital de Móra d’Ebre

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Introducció
Els procediments basats en l’espectrometria de masses MALDI-TOF MS (acrònim de
l’anglès matrix-assisted laser desorption-ionization—time of flight mass spectrometry) són
extremadament útils per a la identificació acurada i ràpida dels microorganismes.
Objectiu
Comunicar la nostra experiència pel que fa a la utilitat dels procediments basats en
MALDI-TOF MS en la identificació de bacteris de difícil caracterització fenotípica.
Material i mètodes
Es van revisar els resultats de la identificació mitjançant MALD-TOF MS (Bruker ®) dels
bacteris aïllats entre gener i març del 2017 al nostre laboratori. Com a control es va usar
la soca CQSEIMC Streptococcus gallolyticus B-1/17. Per a l’assignació a nivell d’espècie es van acceptar puntuacions (scores en anglès) ≧ 2 i per a la de gènere puntuacions ≧ 1,7 i < 2.
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Resultats
Es van estudiar un total 114 microorganismes aïllats: 28 bacils gram negatius, 41 bacils
gram positius, 26 cocs gram positius, 18 anaerobis i 1 coc gram negatiu. En el 95,6 %
dels casos el procediment basat en MALDI-TOF MS va permetre identificar a nivell de
gènere o espècie els microorganismes no caracteritzats per procediments fenotípics.
Només en 4 soques (3,5 %) el procediment basat en MALDI-TOF MS no va aconseguir
la identificació i en 1 soca (0,7 %) el resultat va ser discordant.
Conclusions
L’espectrometria de masses basada en MALDI-TOF ofereix la possibilitat d’una identificació bacteriana més acurada, a nivell de gènere i espècie, que els procediments convencionals, especialment en el cas de bacteris de difícil caracterització fenotípica.
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La implicació del tècnic
en els sistemes de gestió
de la qualitat
M. Barragán, A. Soler, J.M. González de Aledo,
L. Macías, L. Guiñón, I. Hurtado,
T. Ferró1, A. Mira2, L. Álvarez
1

Unitat de la Qualitat
Unitat de Gestió de Clients

2
Direcció
Centre de Diagnòstic Biomèdic
Hospital Clínic de Barcelona

Introducció
La implementació de sistemes de gestió de la qualitat ha posat de manifest el paper
essencial que desenvolupa el tècnic de laboratori. És el personal tècnic qui està present
en totes les etapes del procés analític, des que arriben les mostres fins que es validen els
resultats. Per aquest motiu la seva implicació és imprescindible per poder acomplir els
requisits dels sistemes de gestió de la qualitat i garantir la fiabilitat dels resultats.
Objectius
Demostrar la rellevància de l’activitat que desenvolupa el personal tècnic per al manteniment i millora dels sistemes de gestió de qualitat.
Material i mètodes
S’ha analitzat l’activitat que realitza el tècnic de laboratori i la relació que aquesta té
amb els requisits del sistema de gestió de la qualitat. També s’han identificat les eines
informàtiques que utilitza en el seu dia a dia.
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Resultats
Fases de l’anàlisi

Activitat

Analítica

Registre i resolució d’incidències

Preanalítica

Requisits

Inspecció i registre d’entrada i
sortida de mostres i sol·licituds
Identificació de mostres
i sol·licituds
Tractament preanalític
de les mostres
Preparació de mostres,
reactius, lots i calibradors
Posada en marxa i
manteniment de l’equipament
Calibratge del procediment
analític, anàlisis de
controls i mostres

Assegurament de la qualitat.
Identificació i traçabilitat

SIL

SIL, BDI1
Assegurament de la qualitat.
Traçabilitat de les mesures.
Identificació i traçabilitat.
Infraestructura

Validació tècnica
Postanalítica

Eines

BDI, Calibry 2
SIL
SIL, BDI1

Registre de resultats

Identificació i traçabilitat.

Arxiu de mostres

SIL, BDI1
Sirius3

Aplicació per al control de la documentació.
Aplicació per al calibratge d’equips volumètrics.
3
Aplicació per al control i seguiment de temperatures i altres magnituds físiques per radiofreqüència.

1

2

Així mateix participa en el manteniment i millora del sistema de gestió de la qualitat
mitjançant:
•
•
•
•

La realització, revisió i modificació de la documentació tècnica
La formació del personal per a l’adquisició de competències
La realització d’auditories internes
La participació en el Comitè de la Qualitat per fer el seguiment dels processos, a la
vegada que per a la realització de propostes de millora
• La recollida i resolució d’incidències per a la gestió del risc, així com la detecció de
nous riscos

Conclusions
L’activitat que realitza el personal tècnic és imprescindible per garantir la traçabilitat de
tot el procés analític. La utilització de les eines que disposa per facilitar la seva activitat
fa notòria la seva contribució al compliment dels requisits dels sistemes de gestió de la
qualitat. D’aquesta manera es demostra que el personal tècnic, no es limita a fer els procediments analítics sinó que també contribueix de manera directa a la millora contínua
del laboratori.
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Avaluació de la qualitat
de les mostres d’esput
en el diagnòstic microbiològic
A. Bellés, J. Bueno, A. Bernet, N. Aixalà,
S. Puértolas, B. Galán, M. Garcia
Secció de Microbiologia
Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Lleida

Objectiu
Revisió de la qualitat de les mostres d’esput rebudes al laboratori de microbiologia i
comparació de les mostres obtingudes en atenció primària i hospitalització.
Material i mètodes
Es van analitzar totes les mostres rebudes tant d’atenció primària (d’ara endavant AP)
com d’hospitalització (H) al laboratori de microbiologia d’un hospital de referència territorial durant un període de 4 mesos (octubre del 2017 a gener del 2018). Es van excloure les
mostres procedents de pacients ingressats en els serveis de medicina intensiva, hematologia i oncologia, a causa de les característiques d’aquests pacients.
A totes les mostres es va realitzar una tinció de Gram per avaluar la qualitat de l’esput, seguint els criteris de Murray-Washington, sent les mostres de millor qualitat les de
grau 5 (> 25 leucòcits per camp i < 10 cèl·lules epitelials per camp) i les de pitjor qualitat
les de grau 1 (< 10 leucòcits per camp i > 25 cèl·lules epitelials per camp), considerant-se
aptes per al cultiu les de grau 4 i 5.
Les mostres es van sembrar en els medis de cultiu convencionals per l’estudi microbiològic, però únicament es van analitzar els resultats de les mostres aptes per al cultiu.
Resultats
Durant el període de l’estudi es van analitzar 799 mostres: 24,5 % (196) procedents d’AP
i 75,5 % (603) d’H. La mitjana global de l’edat dels pacients estudiats va ser de 71,1 anys,
sent el 59,8 % homes i el 40,2 % dones.
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Un 70,9 % (139/196) de les mostres procedents d’AP no van ser aptes per al cultiu
segons els criteris de Murray-Washington, mentre que les mostres d’H no aptes van ser
el 54,6 % (329/603).
En el 45,81 % dels casos, les peticions procedents d’H van arribar sense cap tipus
d’informació clínica respecte al diagnòstic per part del facultatiu sol·licitant, mentre que
en AP aquest percentatge van ascendir al 100 %.
Quant a les mostres aptes per al cultiu (55 en AP i 266 en H), el principal patogen
respiratori aïllat va ser Haemophilus influenzae (20 % en AP i 9,4 % en H), seguit d’Streptococcus pneumoniae (9,1 %) en AP i Pseudomonas aeruginosa (9 %) en H. En el 47,3 %
de les mostres d’AP aptes per al cultiu no es va aïllar cap patogen, mentre que en H el
percentatge va ser del 63,9 %.
Conclusions
• El percentatge de mostres no aptes per al cultiu va ser molt elevat, tant en atenció
primària com hospitalització, però les mostres d’atenció primària van ser de pitjor qualitat.
• En cap de les peticions rebudes des d’atenció primària va figurar el diagnòstic clínic,
informació molt rellevant en l’àmbit microbiològic.
• En ambdós casos, el principal patogen respiratori aïllat va ser Haemophilus influenzae, seguit d’Streptococcus pneumoniae en la comunitat i Pseudomonas aeruginosa en hospitalització, principals causants de pneumònia comunitària i nosocomial,
respectivament.
• És necessària una educació continuada des de l’àmbit de la microbiologia per millorar la qualitat en la fase preanalítica del diagnòstic microbiològic en els casos
d’infecció respiratòria a partir de mostres d’esput.
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Epidemiologia dels hemocultius
en un servei d’urgències
A. Bernet, N. Aixalà, S. Puértolas, C. Giró, A. Bellés,
M.L. Cruellas, B. Galán, J. Aramburu, M. Garcia
Secció de Microbiologia
Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Lleida

Introducció
L’hemocultiu és una de les mostres prioritàries en un laboratori de microbiologia, a
causa de la seva importància diagnòstica i pronòstica. L’aïllament de l’agent responsable
és fonamental per instaurar el tractament o les modificacions necessàries de la teràpia
empírica ja establerta. La majoria dels hemocultius d’un hospital s’obtenen de pacients
del servei d’urgències. La presència de microorganismes contaminants emmascara la
correcta interpretació dels resultats i pot suposar l’administració innecessària d’antibiòtics, la realització de determinacions diagnòstiques innecessàries i l’augment de l’estada
hospitalària.
Objectiu
Revisar els aïllaments d’hemocultius procedents del servei d’urgències d’un hospital
universitari referent territorial.
Material i mètode
S’han revisat durant 1 any (2016) els aïllaments d’hemocultius procedents del servei
d’urgències d’un hospital universitari de referència territorial. Es van incubar en l’incubador Bactec® 9240 (Becton Dikinson®). La identificació es va realitzar mitjançant un procediment basat en l’espectrometria de masses (Maldi-Tof, Bruker®), l’antibiograma pel sistema Wider® (Soria Melguizo) i pel E-test (bioMèrieux). La detecció de carbapenemases es
va determinar mitjançant la reacció en cadena per la polimerasa (GeneXpert®, Cepheid),
que en detecta 5 tipus: VIM, OXA-48, KPC, NDM i IMP.
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Resultats
Des del servei d’urgències es van rebre 3 660 hemocultius, corresponent a 3 113 pacients, la qual cosa representa el 57 % del total d’hemocultius sembrats en el nostre
laboratori.
D’aquests 3 660 hemocultius, en el 14 % es va aïllar algun microorganisme amb significació clínica i en el 5,1 % es van aïllar microorganismes valorats com contaminants.
Respecte al total de resultats positius, els microorganismes aïllats per ordre de freqüència (1 per pacient) van ser: Escherichia coli, 213 (42 %), Klebsiella spp., 47 (9 %);
Streptococcus pneumoniae, 36 (7 %); Staphylococcus aureus 29 (6 %); Enterococcus
spp., 26 (5 %); Pseudomona aeruginosa 21 (4 %), i altres 140 (27 %).
Bacterièmies mixtes en bacils Gram negatius: Escherichia coli, 8 (3,8 %); Klebsiella
sp., 9 (19 %), Pseudomona aeruginosa, 1 (5 %).
Bacteris multiresistents: el 9 % de Escherichia coli i el 12 % de Klebsiella spp., van
ser productors de betalactamasa d’espectre ampliat (BLEA), el 15 % de Staphylococcus
aureus van ser meticilin resistents (MRSA), i sols vam detectar 1 soca productora de carbapenemasa (tipus VIM) en Klebsiella pneumoniae.
Conclusions
• Els hemocultius rebuts el 2016 representen un increment del 23 % respecte al 2012,
segons dades pròpies, encara que el rendiment és similar (14 % 2016 – 14,4 % el 2012)
• El microorganisme més freqüent és Escherichia coli, sent el 9 % productor de BLEE.
• En el 19 % dels pacients procedents d’urgències amb aïllament de Klebsiella sp. es
van aïllar també altres microorganismes amb significació clínica.
• Encara cal fer un esforç per reduir per sota el 3 % els hemocultius contaminats com
recomana la Societat Espanyola de Malalties Infecciones i Microbiologia Clínica
(SEIMC), la qual cosa passa per la conscienciació i formació continuada del personal d’infermeria encarregat de les extraccions.
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Vigilància activa
de microorganismes multiresistents
A. Bernet, S. Puértolas, C. Giró, C. Garcia Pérez,
P. Lopez Alberca, N. Aixalà, B. Galán,
M.P. Recuero, J. Aramburu, M. Garcia
Secció de Microbiologia
Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Lleida

Introducció
Els bacteris multiresistents (d’ara endavant MR) acostumen a presentar una alta capacitat de disseminació epidèmica, tant intrahospitalària com extrahospitalària. La contenció d’aquesta expansió és una prioritat assistencial en els centres sanitaris, així com una
prioritat de salut pública. Els estudis de vigilància microbiològica permeten una detecció
precoç dels pacients colonitzats per aquest tipus de bacteris, però també generen una
important càrrega de treball en el laboratori de microbiologia.
Els darrers anys s’han desenvolupat diferents medis cromogènics per a l’aïllament
selectiu que estan a l’abast de qualsevol laboratori de microbiologia i permeten reduir el
temps de lliurament del resultat.
Objectiu
Vigilància activa de l’estat de portador de microorganismes MR mitjançant cultius de
cribratge de mostres superficials en medis selectius cromogènics.
Material i mètodes
Revisió dels anys 2011 i 2016 de les mostres: frotis axil·lar (FA), nasal (FN) faringi (FF) i
rectal (FR) per a la detecció dels següents microorganismes multiresistents: Staphylococcus aureus meticil·lin resistent (MRSA), enterococ resistent a vancomicina (VRE), enterobacteris productors de betalactamasses d’espectre ampliat (BLEE) i bacils gram negatiu
productors de carbapenemasses (CARBA) (aquests darrers només el 2016).
Medis de cultiu cromogènics: MRSA, ESBL, CARB/OXA48 i VRE (tots de bioMèrieux).
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La identificació bacteriana es va realitzar mitjançant espectrometria de masses
(Maldi-Tof, Bruker®), i l’antibiograma pel sistema Wider® (Soria Melguizo) i per E-test
(bioMèrieux). La detecció de carbapenemasses es va confirmar mitjançant reacció en
cadena per la polimerasa (PCR) (GeneXpert®, Cepheid), que en detecta 5 tipus: VIM,
OXA-48, KPC, NDM i IMP.
Resultats
El 2011 es van processar 6 406 cultius de superfície (FA, FN, FF, FR) i el 2016, 8 457 la
qual cosa representa el 32 % d’increment. Aquest increment es va produir sobretot a
causa dels FN que van passar de 1 732 (el 2011) a 2 850 (el 2016).
Es va detectar algun MR en el 3,7 % de les mostres (2011) i en el 6,5 % (2016).
Per mostres, el rendiment de MR va ser (2011/2016): FA (1,6 % / 2 %); FF (2 % / 7 %);
FN (6,8 % / 7,8 %); FR (4 % / 8,5 %).

Per microorganismes, l’any 2016 vam detectar 322 aïllaments de MRSA (157 el 2011),
aïllats fonamentalment a FN (67 %); 219 BLEE (80 el 2011 i 139 el 2016), aïllats a FR en
el 73 %; i 50 CARBA aïllats en FR en el 80 % dels casos; 31 CARBA (62 %) van ser del
tipus VIM.
Conclusions
Aquest tipus de cultiu suposa una elevada càrrega de treball pel personal de microbiologia. Gràcies als medis selectius, més del 90 % dels cultius de vigilància activa rebuts
es poden descartar sense necessitat d’estudis addicionals. Les mostres en què s’ha detectat el percentatge més alt de resultats positius són FR i FN. El frotis axil·lar és la mostra
que genera menys rendibilitat, per la qual cosa potser es podria plantejar la reducció del
nombre de cultius.
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El paper de l’α-cetoglutarat
i el β-hidroxibutirat
en la malaltia
de l’esteatosi hepàtica no alcohòlica
associada a obesitat mòrbida:
una aproximació metabolòmica
N. Cabré1, F. Luciano-Mateo1, A. Hernández-Aguilera1,
G. Baiges-Gaya, A. García-Heredia1,
S. Fernández-Arroyo1, J. Camps1, J. Joven1
Unitat de Recerca Biomèdica
Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili
Universitat Rovira i Virgili
Reus
1

Introducció
L’obesitat és una condició patològica que combina alteracions inflamatòries i metabòliques. Actualment la cirurgia bariàtrica és l’opció de tractament més eficaç per a l’obesitat
mòrbida i les seves comorbiditats associades com ara la diabetis mellitus de tipus 2 i la
malaltia de l’esteatosi hepàtica no alcohòlica (d’ara endavant EHNA). La ingesta excessiva
d’aliments i les dietes riques en greix donen com a resultat trastorns relacionats amb el
metabolisme que poden induir a una disfunció mitocondrial. Per tal d’explorar i identificar enfocaments terapèutics potencials, els nostres objectius d’estudi eren comprendre
l’efecte de la cirurgia bariàtrica en el metabolisme energètic, a més de la cerca de nous
marcadors biològics de diagnòstic no invasius per l’EHNA.
Materials i mètodes
Els pacients sotmesos a cirurgia bariàtrica seguint procediments que involucren la
gastrectomia tubular (sleeve gastrectomy en anglès) es van reclutar com a model d’EHNA
induïda per l’obesitat en un estudi observacional, prospectiu, de lloc únic i transversal
amb una durada preestablerta d’1 any. Les mostres es van obtenir immediatament abans
de la cirurgia i després d’un període de 12 mesos. Les dades rellevants i les característiques histològiques del fetge es van obtenir prospectivament. Per tal de mesurar de
forma simultània i no invasiva la concentració en el plasma dels metabòlits implicats en
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la generació d’energia en pacients amb obesitat mòrbida (n = 71) i pacients de referència
(n = 50), vam desenvolupar un procediment basat en la plataforma metabòlica dirigida
acoblada a una cromatografia de gasos d’espectrometria de masses amb temps de vol i
una font d’impacte electrònic (GC-EI-QTOF-MS, acrònim de l’anglès gas chromatography
coupled to quadrupole—time of flight mass spectrometry and an electron impact source).
Resultats
Els nostres resultats mostren clares diferències tant en l’àmbit clínic com en les concentracions dels metabòlits 12 mesos després de ser sotmesos a cirurgia bariàtrica. Tots
els pacients van tenir una reducció significativa del pes corporal i la consegüent reversió
de les comorbiditats associades, en especial l’EHNA. L’estudi metabolòmic va revelar que
la realització de la cirurgia bariàtrica promou canvis en el perfil del cicle de Krebs. La concentració de molts metabòlits va disminuir significativament després d’un any, destacant
la dels aminoàcids, en especial els de cadena ramificada i els relacionats amb la via de la
glutaminòlisi. L’anàlisi metabolòmica va permetre determinar que les concentracions plasmàtiques d’α-cetoglutarat i β-hidroxibutirat poden diferenciar i discriminar la progressió
d’EHNA, així com els canvis que es generen en el metabolisme energètic a causa de la
cirurgia bariàtrica 1 any després del seguiment.
Conclusions
La mesura de la concentració plasmàtica d’α-cetoglutarat i β-hidroxibutirat podria ser
predictor potencial d’EHNA fins i tot en els estats inicials de la malaltia. Per tant s’han
proposat com possibles dianes terapèutiques i marcadors biològics predictius.
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Monitoratge de l’acondicionament
amb busulfà endovenós.
Experiència dels últims 5 anys
M. Canyelles Vich, Á. Beteta Vicente,
C. Pérez Bolancé, M.P. Sardà Vidal,
M.A. Ramos Avilés, I. Porcel Jabalera,
E. Zapico Muñiz
Laboratori de Bioquímica Clínica
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Barcelona

Introducció
El busulfà (1,4-butanodiol dimetanosulfonat) és un agent antineoplàsic alquilant indicat
en l’acondicionament previ a un transplantament de progenitors hematopoètics conjuntament amb altres citostàtics com ciclofosfamida o fludarabina en pacients adults i ciclofosfamida o melfalan en pacients pediàtrics. Presenta un marge terapèutic estret (risc de
malaltia veno-oclusiva hepàtica), l’administració pot ésser oral, més freqüent a causa del
baix cost, o endovenosa. La utilitat del monitoratge està demostrada en administracions
orals per a l’ajust de dosis mentre que per a administracions endovenoses no està tan
establerta.
Objectius
Avaluar la utilitat del monitoratge de busulfà i el seu impacte en la modificació de dosis
en administració endovenosa amb l’objectiu d’assegurar una cobertura terapèutica òptima i disminuir el risc de malaltia veno-oclusiva hepàtica.
Material i mètodes
Es recullen dades de tots els pacients amb tractament endovenós a l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau durant el període 2012-2017. Els pacients reben de 3 a 4 dosis
diàries depenent del protocol d’acondicionament. Després de cada dosi es recullen fins
a 4 mostres de sang a diferents temps que són analitzades per cromatografia líquida
d’alta eficàcia acoblada a l’espectrometria d’absorció molecular a l’ultraviolat (HPLC-UV)
per tal de poder establir la corba farmacocinètica i realitzar o no l’ajust corresponent. La
finalitat és obtenir una àrea sota la corba (AUC) total d’entre 80 000 i 90 000 ng/mL x h
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en els acondicionaments mieloablatius i entre 55 000 i 65 000 ng/mL x h en els d’intensitat reduïda.
Resultats
S’han analitzat un total de 36 pacients, 8 van ser exclosos d’aquest estudi: 1 per
absència de dades farmacocinètiques i 7 que formaven part d’un assaig clínic que no
permetia l’ajust de dosis. Dels 28 pacients inclosos (24 pediàtrics i 4 adults) tots els acondicionaments van ser amb objectiu mieloablatiu menys 3 d’intensitat reduïda. Es va observar que en 23 pacients (82,1 %) la dosi va ser ajustada mentre que només 5 pacients
(17,9 %) no van requerir ajust. Dels 23 pacients amb dosi ajustada, 18 (78,3 %) van acabar
rebent una dosi inferior a la calculada i 5 (21,7 %) una dosi superior. La reducció de dosis
total va oscil·lar entre un 3,1 % i un 29,6 % mentre que els increments es movien entre
el 5,6 % i 48,9 %. No es va notificar cap cas de malaltia veno-oclusiva hepàtica ni altre
efecte advers relacionat amb l’administració de busulfà. Cap dels pacients presentava
una insuficiència hepàtica o renal greu abans del tractament.
Conclusions
El monitoratge de l’administració endovenosa de busulfà ha permès en la majoria dels
casos ajustar la dosi. A causa d’això es va assegurar una cobertura terapèutica òptima i
sense aparició d’afectes adversos associats.
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Importància del virus de l’hepatitis E
en el diagnòstic
d’hepatitis agudes de l’adult
M. Carulla, S. Noguer, O. Villuendas, O. Jorba
Hospital de Santa Tecla
Tarragona

Introducció
L’hepatitis E és una malaltia hepàtica causada pel virus de l’hepatitis E (d’ara endavant
VHE). El VHE és un virus RNA monocatenari de la família Hepeviridae que cursa amb
una clínica que sol ser autolimitada tot i que en alguns casos provoca una insuficiència
hepàtica aguda que pot causar la mort. La via de transmissió és la fecal oral, sobretot a
través d’aigua contaminada.
Objectiu
Avaluar la importància del VHE en el diagnòstic d’hepatitis agudes de l’adult en la
nostra població de referència.
Material i mètodes
Revisió de les sol·licituds de la determinació d’anticossos de tipus immunoglobulina M
contra VHE durant el període comprès entre els anys 2013-2017 i descripció de les dades
analítiques i demogràfiques dels casos positius. El mesurament de la concentració en el
plasma d’immunoglobulina M (d’ara endavant IgM) i G (IgG) contra VHE s’ha fet mitjançant
un procediment d’ELISA utilitzant l’equip de reactius de la casa DRG International.
Només s’han considerat com a casos confirmats, aquells on s’hagi posat de manifest
un canvi significatiu («seroconversió») en la concentració en el plasma d’IgG contra VHE,
o aquells on s’hagi obtingut un resultat de la concentració en el plasma d’IgM contra VHE
per sobre del valor de referència després d’haver descartat altres possibles causes d’hepatitis aguda (hepatitis A, B o C, virus Epstein Barr o citomegalovirus).
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Resultats
Durant el període d’estudi s’ha mesurat la concentració en el plasma d’IgM contra
VHE a 107 pacients. S’ha observat un notable increment de la demanda en aquest últim any. De les 11 sol·licituds del 2013 s’ha arribat a les 50 sol·licituds el 2017 (figura 1).
En 12 dels 107 pacients estudiats (11,2 %) s’ha obtingut un resultat de serologia positiu.
En 5 dels 12 pacients (42 %) es van detectar una concentració d’anticossos de tipus IgG
contra VHE per sobre del valor de referència, dels quals 2 casos presentaven també anticossos de tipus IgM contra citomegalovirus dèbilment per sobre del valor de referència
i 2 anticossos de tipus IgM contra hepatitis A per sobre del valor de referència.
Figura 1: Evolució de la demanda de peticions de determinació d’IgM contra VHE.

Dels 12 pacients 8 eren homes i 4 dones, amb una mitjana d’edat de 54 anys (17-87).
Les medianes d’aspartat-aminotransferasa i alanina-aminotrasferasa van ser de 688 UI/mL
i 964 UI/mL respectivament i les medianes de fosfatasa alcalina i bilirubina de 156 UI/mL
i 2,15 mg/dL. Els símptomes més freqüents entre els pacients eren astènia i dolor abdominal. La meitat dels casos va requerir ingrés hospitalari, tot i que l’evolució va ser bona
en tots ells, excepte un pacient que va ser èxitus per una insuficiència hepàtica aguda.
Conclusions
Hi ha hagut un increment en la demanda de peticions per determinar la concentració
d’IgM contra VHE i això podria explicar l’augment en la detecció de casos d’infecció per
l’hepatitis E que s’ha anat observant en els últims anys.
Els procediments disponibles fins ara presenten elevades reaccions inespecífiques
que originen resultats dèbilment positius de significat incert i reaccions creuades amb altres virus hepatotrops. Això dificulta el diagnòstic definitiu i seria necessària la confirmació
amb el mesurament de la concentració en el plasma de RNA viral de VHE mitjançant un
procediment basat en la reacció en cadena per la polimerasa (PCR).
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Els resultats obtinguts suggereixen que l’hepatitis E està infradiagnosticada i que la
seva detecció s’hauria d’incloure en l’estudi d’aquells pacients amb hepatitis aguda, després de descartar altres causes més freqüents.
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Gestió d’incidències de laboratori:
com evitar visites fallides
en les consultes externes hospitalàries
N. Casacuberta, M. Hierro, R. Baubí, M. Isabel Llovet,
C. Subirats, E. Navasquillo1, E. Gavaldà2, T. Sans
Laboratori Clínic Territorial ICS de les Terres de l’Ebre
Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
1

Gestió administració pacients Terres de l’Ebre
2

Atenció Primària Terres de l’Ebre

Introducció
Quan es produeix una incidència preanalítica en les peticions de laboratori, no es
realitza una gestió eficient. Pacients amb mostres no òptimes (mostres coagulades, insuficients, mal identificades), acudeixen a les consultes externes de l’hospital sense disposar dels resultats del laboratori que són importants pel diagnòstic o seguiment de la
seva malaltia.
Objectius
Crear un circuit de gestió d’incidències transversal: equip del laboratori i assistència
primària (personal administratiu, infermeria i personal facultatiu) amb l’objectiu de gestionar i disminuir el nombre d’incidències del laboratori.
Mètodes
Quan hi ha una incidència de petició o de mostra que invalida l’informe final d’una o vàries determinacions, el SIL (sistema informàtic de laboratori), genera un correu electrònic
que s’adreça a la bústia de correu del laboratori: laboratori.ebre.ics@gencat.cat.
Secretària del laboratori adreça aquests correus a un equip de 3 persones de l’àrea
d’hematologia-coagulació que valoren cadascuna de les incidències i segons la malaltia
i el temps disponible abans de la visita mèdica (accés a sistema informàtic hospitalari,
SAP), decideixen si han de generar o no una nova petició.
En el cas que sigui necessari generar una nova petició, aquesta es genera al SAP.
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Les administratives del laboratori, a través de l’ECAP programen l’extracció al centre
d’atenció primària corresponent i truquen al pacient per comunicar-li que s’ha de repetir
l’extracció amb data i hora ja assignada.
El pacient acudeix al seu centre d’assistència primària (CAP) per recollir els contenidors o fer l’extracció (Figura 1).
Figura 1. Circuit d’incidències.

Resultats
Des del 15 de juny de 2017 fins al 31 desembre de 2017 (6 mesos), s’han generat 192 peticions, evitant per tant 192 visites amb dades incompletes que amb tota probabilitat haurien generat una nova citació (Taula 1).
Les incidències majoritàries per tipus de mostra són relatives a mostra de sang
(100/200), de femta (48/200), d’orina recent (32/200) i d’orina de 24 hores (12/200).
Els serveis que han generat més noves peticions han estat els serveis de gastroenterologia (46/192), endocrinologia (21/192) i oncologia (16/192).
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Taula 1. Registre d’incidències revisades i peticions generades.

Mesos

Total

Revisades

Generades

Juny

116

77

17

Juliol

216

145

35

Agost

183

111

19

Setembre

191

125

19

Octubre

208

120

37

Novembre

224

155

41

Desembre

197

122

24

Total

1 335

855

192

Conclusions
1. S’ha creat un grup de millora per tal de revisar els circuits de lliurament de contenidors i d’instruccions de recollida de mostres entre el personal facultatiu i d’infermeria de consultes externes.
2. Es constata la manca d’informació adequada pel que fa a la recollida de mostres de
femta i d’orina, sigui recent o de 24 hores.
3. Cal destacar la bona rebuda de la iniciativa entre els facultatius de l’Hospital Verge
de la Cinta i especialment entre els mateixos pacients.
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Procalcitonina a urgències:
ús adequat o sobreutilització?
N. Casacuberta, I. Bas, P. Moral, J. Pedregosa,
J. L. Cid, M. I. Llovet, T. Sans
Laboratori Clínic Territorial ICS de les Terres de l’Ebre
Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
Tortosa

Introducció
El mesurament de la concentració de procalcitonina en el plasma (d’ara endavant PCT)
és útil en la detecció precoç de la infecció bacteriana i en el seu monitoratge per tal de
disminuir tant el nombre de tractaments antibiòtics innecessaris com l’estada hospitalària.
La demanda al laboratori d’urgències ha experimentat un augment significatiu en els
darrers anys, la qual cosa ha comportat un excés de consum de recursos, especialment
quan es realitza de forma inadequada. L’ús de la determinació de PCT en els serveis d’urgències hospitalaris (SUH) s’està generalitzant; no obstant els estudis de cost-eficàcia
no són concloents sobre els seus avantatges respecte a les magnituds de diagnòstic
habituals i hi ha controvèrsia sobre els criteris de la seva sol·licitud.
L’objectiu d’aquest estudi és analitzar la demanda de determinacions de PCT i el seu
ús al nostre hospital els anys 2016 i 2017 i comparar les dades obtingudes en el SUH amb
els resultats reportats per altres laboratoris nacionals (1).
Materials i mètodes
La sol·licitud de la determinació de la PCT en el nostre hospital no té restricció. Es
van recollir i comparar les dades (sexe, edat, resultat i servei) de totes les sol·licituds
durant els anys 2016 i 2017. Es va calcular la demanda de determinacions de PCT per
cada 1 000 admissions al SUH.
Resultats
• L’any 2016 es van sol·licitar 2 529 determinacions de PCT i 3 206 l’any 2017; increment del 27 %.
• La distribució per sexes va ser similar durant els dos anys: 55 % en homes, 45 % en dones.
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• El 47,9 % el 2016 i el 30,9 % el 2017 de les sol·licituds es van fer en pacients amb
edats compreses entre 0-10 anys.
• La distribució de les sol·licituds per serveis assistencials va ser similar durant els
anys 2016 i 2017, respectivament: urgències (60,5 %, 65,2 %) medicina intensiva
(23,2 %, 15,0 %) i pediatria (6 %, 3,8 %).
• El 68 % de les determinacions el 2016 i el 71 % el 2017 presentaven valors de la
concentració de massa en el plasma inferiors a 0,5 ng/mL (Figura 1).
• El nombre de determinacions de PCT per 1 000 admissions al SUH va ser
de 34,6 l’any 2016 i 47,23 l’any 2017.
• El preu real de la determinació de PCT en el nostre hospital és de 13 €. El cost total
és de 32 877 € el 2016 i 41 678 € el 2017.
Figura 1. Percentatge dels valors de la concentració de massa en el
plasma de PCT del 2016 i 2017 agrupats per intervals.

Conclusions
• El nombre de determinacions de PCT per 1 000 admissions del SUH del nostre
hospital es troba en el rang elevat quan ens comparem amb dades d’un estudi multicèntric publicades l’any 2017: la mitjana de l’indicador obtingut a partir de dades
de 57 laboratoris espanyols és de 21,89, amb una dispersió elevada entre laboratoris amb restricció i sense.
• L’augment de 34,26 a 47,23 l’últim any ens obliga a emprendre mesures de contenció de la demanda.
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• El laboratori ha de promoure l’ús racional de la sol·licitud de PCT, mitjançant la formació dels professionals i la implementació consensuada amb els professionals de
les especialitats amb major demanda (pediatria, urgències i medicina intensiva) de
guies d’utilització i diagnòstic clínic.
• L’anàlisi d’aquest estudi té la limitació que no disposem de dades referents a la
història clínica de cada pacient que verifiqui o no la indicació correcta de sol·licitud
de la PCT.
Referències
1 Salinas M, M. López-Garrigós, E. Flores, J. Uris, C. Leiva-Salinas, On behalf of
the Pilot Group of the Appropriate Utilization of Laboratory Tests (REDCONLAB)
working group. Procalcitonin in the Emergency Department: A potencial expensive over-request that can be modulated through institutional protocols. Am Jour of
Emerg Med 2018;36:134-168.
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Valor predictiu dels aclariments
de procalcitonina
en pacients amb sèpsia greu
N. Casacuberta, I. Bas, P. Moral,
G. Masdeu1, J. Pedregosa, T. Sans
Laboratori Clínic Territorial ICS de les Terres de l’Ebre
1
Servei de Medicina Intensiva
Hospital de Tortosa Verge de la Cinta
Tortosa

Introducció
La sèpsia és una malaltia greu on la resposta del cos enfront d’una infecció afecta els
mateixos òrgans i teixits provocant xoc, fallida multiorgànica i mort. És un problema de
salut global amb una incidència de 3 casos cada 1 000 habitants i mortalitat del 20-50 %.
Per això és necessari un diagnòstic precoç per optimitzar el tractament i predir el risc de
mort, mitjançant la determinació de biomarcadors com la procalcitonina.
La procalcitonina (d’ara endavant PCT) és un pèptid de 116 aminoàcids precursor de
l’hormona calcitonina. Les concentracions en el plasma mesurades de forma seriada han
demostrat tenir un paper diagnòstic i pronòstic de gravetat d’infecció bacteriana.
Objectiu
Avaluar la utilitat del mesurament de la concentració de PCT seriat com pronòstic de
mortalitat en pacients amb sèpsia greu i xoc sèptic.
Materials i mètodes
L’estudi inclou 47 pacients ingressats a la unitat de medicina intensiva (UMI) amb el
diagnòstic de sèpsia segons recomanacions de la Conferència de Consens Internacional
de Sèpsia del 2001.
En el moment d’ingrés es van registrar les característiques demogràfiques, el focus de
la infecció i l’índex SOFA (acrònim de l’anglès sequential organ failure assesment) (vegeu
la taula 1).
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Taula 1. Característiques dels pacients.

Total (n = 47)
Edat, (± SD)

69,5 + 12,5

Dones, n (%)

18 (29,3)

Cirurgia, n (%)

25 (53,19)

Apache, (x ± SD)

19,89 + 5,9

SOFA màx, (x ± SD)

8,18 + 2,8

Mortalitat global, n (%)

9 (19,1)

Cultius positius, n (%)

27 (58,0)

Hemocultius positius, n (%)

7 (14,8)

Tipus de sèpsia, n (%)
• Sèpsia
• Sèpsia greu
• Xoc sèptic

3 (6,4)
15 (31,9)
29 (61,7)

Es va mesurar la concentració en el plasma de PCT, Proteïna C reactiva (PCR) i lactat
basal, a les 48 h, al dia 5, 7 i 10. Es van calcular les depuracions de PCT corresponents
(PCT-c) i es va revisar la mortalitat al cap de 28 dies.
La comparació de les variables quantitatives es va realitzar mitjançant la distribució
de t-Student i es van obtenir les àrees sota la corba de rendiment diagnòstic (ROC)
(AUC-ROC) a través del paquet estadístic SPSS v19.0. Es consideren diferències significatives amb una p < 0,05.
Resultats
• La taxa de mortalitat global va ser del 19,1 % (Taula 1) i la mortalitat en pacients amb
bacterièmia del 14,3 % (1/7 pacients).
• La concentració de lactat en el plasma va ser significativament superior en pacients
que no aconseguien sobreviure a partir de les 48 h; la concentració de PCT i PCR
va ser més elevada, però sense obtenir diferències significatives (vegeu la taula 2).
• La mitjana de la concentració de massa de PCT dels pacients amb bacterièmia al
moment de l’ingrés (60,25 ng/mL) era significativament superior respecte als pacients sense bacterièmia (23,16 ng/mL), p = 0,029.
• La PCT-c va ser significativament més elevada els dies 5 i 7 en els pacients que van
sobreviure, amb una AUC-ROC de 0,83 (IC 0,70-0,96; p = 0,006) i 0,89 (IC 0,75-1,00;
p = 0,013) respectivament (vegeu la taula 2).
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Taula 2. Comparació de la concentració de substància de lactat, concentració de massa de
proteïna C reactiva, concentració de massa de procalcitonina i depuració de procalcitonina.
Dia 0
Sobreviu
Lactat (mmol/L)

48 hores

No sobreviu

p

Sobreviu

No sobreviu

p

2,4 ± 1,6

5,5 ± 4,2

NS

1,31 ± 0,6

2,7 ± 2,21*

0,020

PCR (mg/L)

206,9 ± 114,9

221,0 ± 72,4

NS

233,3 ± 103,8

228,2 ± 98,9

NS

PCT (ng/ml)

25,0 ± 33,5

30,0 ± 58,3

NS

14,9 ± 21,6

38,8 ± 74,4

PCT-c

25,45 (-2,8-53,7) -3,7 (-43,9-9-36,6)
Dia 5

NS
NS

Dia 7

Sobreviu

No sobreviu

p

Sobreviu

No sobreviu

p

Lactat (mmol/L)

1,09 ± 0,4

1,67 ± 1,05

NS

0,95 ± 0,29

1,70 ± 0,75*

0,009

PCR (mg/L)

89,0 ± 63,5

95,8 ± 49,6

NS

106,1 ± 71,5

110,7 ± 9,09

NS

PCT (ng/ml)

2,6 ± 4,9

4,6 ± 9,03

NS

0,80 ± 1,07

3,5 ± 5,27*

NS

PCT-c

85,5 (79,5-91,5) 65.6 (41,0-90,2) < 0,018

92,2 (89,8-96,6)

69,83 (18,5-121,1) < 0,013

Conclusions
1. La mortalitat (19,1 %) en pacients amb sèpsia greu i xoc sèptic s’associa a xifres de
la concentració de PCT elevades.
2. Les concentracions de massa de PCT basals són superiors en casos de xoc sèptic
(40,19 ng/mL) i més elevades en aquells pacients amb bacterièmia (60,25 ng/mL) en el
moment de l’ingrés.
3. La PCT-c del dia 5 i PCT-c del dia 7 són significativament superiors en els pacients
que sobreviuen (p < 0,05) respecte als que moren.
4. La PCT-c és un concepte dinàmic, un valor positiu indica una major depuració de
la concentració de PCT associada a més bon pronòstic. Els canvis en forma de descens
en els valors de la concentració de PCT aplicades als pacients amb sèpsia, semblen
ser millors indicadors d’una bona evolució que les concentracions determinades de forma aïllada.
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Hepatitis C com a factor
de risc desencadenant
de Porfiria Cutània Tarda de tipus I:
cas clínic
L. Castellote Bellés, V. Vega Toribio,
C. Cea Arestín, L. Martínez Sánchez
Laboratoris clínics
Hospital Universitari Vall d’Hebron
Barcelona

Introducció
La Porfiria Cutània Tarda (d’ara endavant PCT) és la porfiria més freqüent. L’etiologia
és una deficiència de l’enzim uroporfobilinogen descarboxilasa, que catalitza la descarboxilació de l’uroporfobilinogen a coproporfobilinogen.
Hi ha dos tipus de PCT, la de tipus I que és esporàdica (70-80 % dels casos) i la de
tipus II o familiar (20-30 %).
Es manifesta per lesions cutànies, hepatopatia i augment de la concentració en el
plasma d’aminotransferases (AST i ALT) i de ferritina. Les concentracions d’uroporfirines
i carboxi-porfirines en sang i orina estan augmentades.
La siderosi, els estrògens, l’alcohol, el tabac, l’hemocromatosi i les infeccions pels
virus de l’hepatitis C (VHC) i de la immunodeficiència humana es consideren factors desencadenants de la PCT de tipus I.
Diferents estudis epidemiològics han evidenciat la implicació del VHC en el desenvolupament de la PCT de tipus I, així com una elevada prevalença (50-70 %) d’infecció
pel VHC en pacients amb PCT. Es desconeix el mecanisme patogènic que relaciona la
infecció pel VHC amb aquesta malaltia.
Exposició del cas
Home de 59 anys en seguiment pel servei de medicina interna per infecció crònica pel
VHC (genotip 1b). Acudeix a una revisió amb aparició de lesions cutànies de 2-3 mesos
d’evolució, que apareixen al mínim traumatisme, i per hiperpigmentació a la cara i el coll.
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Exfumador des de fa 9 anys, consumidor ocasional d’alcohol i usuari de drogues per
via parenteral als 20 anys. El remeten al servei de dermatologia per a l’estudi de les lesions, orientant-se com una PCT en el context d’infecció per VHC.
En les determinacions del laboratori es va observar un augment de la concentració
de substància arbitrària d’AST i ALT (87 i 116 UI/L), g—glutamiltransferasa (84 UI/L) i de
la mesura de la longitud d’eritrosedimentació (27 mm/h), sense cap altre valor fora de
l’interval de referència.
Els resultats de la determinació de les porfirines en orina i en sang van revelar un augment de la concentració de porfirines totals, d’uroporfirina I i III i d’heptacarboxiporfirina III
(Taula 1). L’estudi de fluorescència en plasma va donar un resultat positiu.
Taula 1.

Orina
Porfirines
Porfirines totals

Resultat (µmol/molCrea)

Interval de referència

1 325

< 35

Uroporfirina I

861

<4

Uroporfirina III

275

<2

Heptacarboxiporfirina III

181

<1

Hexacarboxiporfirina III

0,1

<1

Pentacarboxiporfirina III

0,1

<1

Coproporfirina I

1

< 8,5

Coporoporfirina III

0,1

< 25

Sang
Porfirines
Porfirines totals

Resultat

Interval de referència

418 mmol/L

< 50

Uroporfirina I

63 %

Uroporfirina III

16 %

Heptacarboxiporfirina III

19 %

Pentacarboxiporfirina III

0,1 %

Coproporfirina I

0,1 %

Coporoporfirina III

1%

Protoporfirina

4 µg/dL
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< 150

Resolució
Amb el resultat obtingut de l’informe de porfirines en l’orina i en el plasma, juntament
amb la presència d’infecció pel VHC, com a factor de risc desencadenant, es va realitzar
el diagnòstic de PCT tipus I. Es va començar el tractament amb sofosbuvir/ledipasvir i
hidroxicloroquina. A les 12 setmanes posttractament es va aconseguir la resposta vírica
sostinguda i van desaparèixer les lesions cutànies.
És recomanable la determinació dels anticossos contra el VHC, en cas de sospita de
PCT atesa l’elevada prevalença d’infecció per VHC en aquests pacients.
S’obren nous interrogants sobre la repercussió de la infecció pel VHC en el metabolisme cel·lular, especialment en la síntesi de les porfirines.
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Estudi de verificació
del sistema de mesura ADVIA Centaur® XP
(Siemens Healthineers)
pel mesurament de la concentració
de diverses magnituds hormonals
i vitamines en el sèrum
L. Cermeño Fernández, C. Ruiz Iruela Cristina
Laboratori clínic
Hospital Fundació Sanitària Mollet
Mollet del Vallès

Introducció
L’adquisició d’un nou sistema de mesura requereix realitzar avaluacions per part dels
professionals del laboratori clínic a fi de comprovar la qualitat analítica i la practicabilitat
en les condicions de treball de cada laboratori.
Objectiu
Verificar les propietats metrològiques de l’analitzador ADVIA Centaur® XP (Siemens
Healthineers) pel mesurament de la concentració de tiroxina (no unida a proteïna), tirotropina, paratirina, anticòs contra la tiroglobulina (d’ara endavant TG), anticòs contra la
iodur-peroxidasa (TPO), folats, cobalamines i calcidiol en el sèrum.
Material i mètodes
Per l’estudi de la imprecisió intraserial (CVintra) es processen en la mateixa sèrie 10 alíquotes dels materials de control Lyphochek Immunoassay Plus Control (Bio-Rad Laboratories, referència 370) per l’avaluació de tiroxina (no unida a proteïna), tirotropina, folats
i cobalamines; control PTH (referència 10699156) per la paratirina; control VITD (referència 10699200) pel calcidiol; control aTG (referència 10630917) per l’anticòs contra la tiroglobulina, i control aTPO (referència 10630936) per l’anticòs contra la iodur-peroxidasa.
Per l’estudi de la imprecisió interserial (CVinter) es processen durant 20 dies els materials de control esmentats anteriorment per a cada una de les magnituds estudiades.
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Pel càlcul del biaix relatiu (dr) s’utilitza com a valor convencional l’assignat pel fabricant
del material de control, i en el cas dels controls de Bio-Rad Laboratories, la mitjana del
grup amb el mateix procediment de mesura del programa de control de la qualitat Unity™
(Bio-Rad Laboratories).
Els resultats obtinguts per CVinter i dr es comparen amb els requisits metrològics establerts al nostre laboratori, recomanats per l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic.
Resultats
Els resultats obtinguts es mostren a la taula 1.
Taula 1.

Estudi
Biaix Relatiu

Estudi Imprecisió
Magnitud

V.C.

Intraserial

Interserial

dr
(%)

Requisit
(%)

-4,98

8,1

X±SD

CVintra
(%)

X±SD

CVinter
(%)

Requisit
(%)

C1: 0,72

0,66 ± 0,04

6,29

0,68 ± 0,05

7,62

10,2

C2: 1,99

1,85 ± 0,06

3,25

1,88 ± 0,13

7,16

10,2

-5,71

8,1

C1: 0,37

0,38 ± 0,01

2,24

0,36 ± 0,01

3,56

9,6

-3,09

9,5

C2: 5,33

5,54 ± 0,09

1,59

5,28 ± 0,16

2,99

9.6

-0,98

9,5

PTH
(pg/mL)

C1: 38,3

33,75 ± 0,96

2,84

37,20 ± 2,03

5,46

24,1

-2,86

12

C2: 229

198,79 ± 2,86

1,44

219,10 ± 10,52

4,80

24,1

-4,32

12

Anti-TG
(UI/mL)

C1: 66,3

77,12 ± 3,91

5,07

73,59 ± 8,59

11,68

15,2

11

13

C2: 191

204,08 ± 7,78

3,81

215,45 ± 24,45

11,35

15,2

12,80

13

Anti-TPO
(UI/mL)

C1: 79,8

89,51 ± 4,23

4,72

90,39 ± 5,65

6,26

20,2

13,27

12

C2: 480

500,25 ± 5,81

1,16

519,63 ± 37,94

7,30

20,2

8,26

12

FOLATS
(ng/mL)

C1: 3,05

2,76 ± 0,14

5,15

3,10 ± 0,28

9,15

17,8

1,71

8,4

C2: 7,74

6,78 ± 0,20

2,90

7,99 ± 0,75

9,34

17,8

3,20

8,4

Vit-B12
(pg/mL)

C1: 406,2 382,25 ± 11,54

VIT-25OHD
(ng/mL)

T4L
(ng/mL)
TSH
(uUI/mL)

3,02

388,71 ± 45,39

11,68

13,3

-4,49

8

509,46 ± 18,76

3,68

503,34 ± 54,41

10,81

13,3

-4,98

8

C1: 18,4

18,77 ± 3,11

16,67

19,20 ± 4,30

22,40

18,6

4,33

11,4

C2: 91,1

96,36 ± 3,25

3,38

95,78 ± 7,38

7,71

18,6

5,14

11,4

C2: 527

V.C. = valor convencional assignat al material de control; X±SD = mitjana i desviació estàndard;
C1 = concentració 1 del material de control; C2 = concentració 2 del material de control;
T4L = tiroxina (no unida a proteïna); TSH = tirotropina; PTH = paratinina;
Anti-TG = anticòs contra la tiroglobulina; Anti-TPO = anticòs contra la iodur-peroxidasa;
Vit-B12 = cobalamines; VIT-25OHD = calcidiol.

–184–

Conclusions
Les propietats metrològiques que presenten les magnituds estudiades compleixen els
requisits establerts pel nostre laboratori, exceptuant el calcidiol, on s’aprecia un CVinter
elevat a valors baixos del material de control.
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Estudi de verificació
del sistema de mesura ADVIA Centaur® XP
(Siemens Healthineers)
pel mesurament de la concentració
de diversos marcadors tumorals
en el sèrum
L. Cermeño Fernández, C. Ruiz Iruela
Laboratori clínic
Hospital Fundació Sanitària Mollet
Mollet del Vallès

Introducció
L’adquisició d’un nou sistema de mesura requereix realitzar avaluacions per part dels
professionals del laboratori clínic a fi de comprovar la qualitat analítica i la practicabilitat
en les condicions de treball de cada laboratori.
Objectiu
Verificar les propietats metrològiques de l’analitzador ADVIA Centaur® XP (Siemens
Healthineers) pel mesurament de la concentració d’a1-fetoproteïna, antigen carcinoembriogènic, antigen CA 125, antigen CA 15-3, antigen CA 19-9, antigen específic de la
pròstata i antigen específic de la pròstata no unit a proteïnes en el sèrum.
Material i mètodes
Per l’estudi d’imprecisió intraserial (CVintra) es processen en la mateixa sèrie 10 alíquotes dels materials de control Liquichek Tumor Marker Control (Bio-Rad Laboratories, referència 547) per l’avaluació de l’antigen CA 125, antigen CA 15-3, antigen CA 19-9, antigen
específic de la pròstata i antigen específic de la pròstata no unit a proteïnes, i el control
Lyphochek Immunoassay Plus Control Trilevel (Bio-Rad Laboratories, referència 370) per
l’a1-fetoproteïna i antigen carcinoembriogènic.
Per l’estudi d‘imprecisió interserial (CVinter), es processen durant 20 dies els materials
de control esmentats anteriorment per a cada una de les magnituds estudiades.

–187–

Pel càlcul del biaix relatiu (dr) s’utilitza com a valor convencional la mitjana del grup amb
el mateix procediment de mesura del programa de control de la qualitat Unity™ (Bio-Rad
Laboratories).
Els resultats obtinguts per CVinter i dr es comparen amb els requisits metrològics establerts al nostre laboratori, recomanats per l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic.
Resultats
Els resultats obtinguts es mostren a la taula 1.
Taula 1. V.C. = valor convencional assignat al material de control.

Estudi
Biaix Relatiu

Estudi Imprecisió
Magnitud

V.C.

Intraserial

Interserial

dr
(%)

Requisit
(%)

-10,69

11,2

9,8

-9,45

11,2

13,1

-4,30

9,2

X±SD

CVintra
(%)

X±SD

CVinter
(%)

Requisit
(%)

31,31 ± 0,19

1,58

32,96 ± 2,87

8,70

9,8

C2: 103,2

87,53 ± 2,43

2,78

93,45 ± 7,16

7,66

CA 15.3
(UI/mL)

C1: 20,09

19,98 ± 0,42

2,12

19,23 ± 1,04

5,38

C2: 53,71

52,07 ± 1,41

2,71

50,05 ± 2,06

4,11

13,1

-6,81

9,2

CA 19.9
(UI/mL)

C1: 14,45

11,17 ± 1,27

11,37

13,48 ± 2,00

14,80

14,8

-6,70

10,5

C2: 65,44

54,02 ± 3,04

5,64

51,70 ± 7,08

13,69

14,8

-21

10,5

PSA
(ng/mL)

C1: 0,20

0,18 ± 0,01

3,43

0,19 ± 0,02

9,03

14,7

-3,92

4,9

C2: 3,24

2,81 ± 0,05

1,74

3,09 ± 0,11

3,51

14,7

-4,57

4,9

Free PSA
(UI/mL)

C1: 0,21

0,17 ± 0,04

0,82

0,20 ± 0,01

4,65

14,6

-4,32

10,4

C2: 3,56

3,82 ± 0,04

1,00

3,50 ± 0,13

3,64

14,6

-1,60

10,4

CEA
(UI/mL)

C1: 1,73

1,82 ± 0,26

14,18

1,66 ± 0,19

11,20

12,4

-4,12

6,5

C2: 16,28

16,86 ± 0,48

2,83

15,81 ± 0,78

4,92

12,4

-2,88

6,5

AFP
(UI/mL)

C1: 24,7

22,68 ± 0,80

3,54

22,68 ± 1,63

7,17

10,9

-8,16

13

C2: 106,75

107,89 ± 3,70

3,43

100,63 ± 5,11

5,08

10,9

-5,73

13

CA 125
(UI/mL)

C1: 36,9

X±SD = mitjana més menys la desviació estàndard; C1 = concentració 1 del material de control;
C2 = concentració 2 del material de control; CA 125 = antigen CA 125; CA 15.3 = antigen CA 15-3;
CA 19.9 = antigen CA 19-9; PSA = antigen específic de la pròstata;
Free PSA = antigen específic de la pròstata no unit a proteïnes;
AFP = a1-fetoproteïna; CEA = antigen carcinoembriogènic.
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Conclusions
Les propietats metrològiques que presenten els marcadors tumorals estudiades compleixen els requisits establerts pel nostre laboratori.

–189–

Implementació de la utilització de
la ràtio colesterol no-HDL/colesterol HDL
per la valoració del risc cardiovascular
S. Cladellas Núñez, J. Martí Clofent, I. Fort Gallifa,
M. Juanpere Aixalà, X. Gabaldó Barrios,
E. Martínez Sánchez, E. Giménez Fernández,
J.M. Simó Sisó
Laboratori de Referència Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre
Reus

Introducció
La disminució del risc cardiovascular és un objectiu en països de mitjans i baixos ingressos, objectiu ja assolit a països d’alts ingressos mitjançant programes educacionals
sobre canvis en l’estil de vida.
Objetius
Comparar l’ús de la ràtio de colesterol no-HDL/colesterol d’HDL (d’ara endavant
no-HDL/HDL) i la ràtio colesterol d’LDL/HDL per a l’estimació del risc cardiovascular (RCV).
Material i mètodes
Estudi prospectiu realitzat el mes de setembre del 2017 on s’avaluen els diferents
mètodes utilitzats per l’estimació del RCV en la població general: concentració de massa en el plasma de colesterol d’HDL < 30 mg/dL, colesterol d’LDL > 130 mg/dL, triglicèrid > 200 mg/dL, ràtio LDL/HDL > 2,5 pel sexe femení o > 3 pel masculí i ràtio
no-HDL/HDL > 4 pel sexe femení o > 4,5 pel sexe masculí.
Resultats
Es van avaluar un total de 4 234 pacients amb una edat
de 59,73 anys, 2 256 (53,3 %) eren de sexe femení i 1 978 masculí (46,7 %).

mitjana

Es van distribuir, segons la classificació de Friedewald en quatre grups; grup 1 aquells
que presentaven una concentració de massa de triglicèrid (TG) < 200 mg/dL, grup 2 i 3 entre 200 i 400, diferenciant-se segons si el valor de la concentració de colesterol de mas-
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sa d’LDL era superior o igual a 70 mg/dL o inferior, i grup 4 els que presentaven valors > 400 mg/dL.
Taula 1. Resultats obtinguts segons la classificació de Friedewald.

El RCV es va clasificar mitjançant 6 mètodes: ràtio LDL/HDL, ràtio no-HDL/HDL, concentració de massa de colesterol d’LDL > 130 mg/dL, de colesterol d’HDL < 60 mg/dL,
de trigicèrid > 200 mg/dL i de colesterol > 200 mg/dL.
L’avaluació del risc cardiovascular, actualment, es fa mitjançant la mesura de les ràtios
LDL/HDL o no-HDL/HDL, per la qual cosa les quatre últimes hipòtesis es van descartar
per avaluar la potència de les dues ràtios.
Taula 2. PD = diferència de proporcions; PR = raó de proporcions; OR = raó de odds.

Els resultats de l’avaluació de les ràtios de la població pertanyent als grups 1, 2 i 3 de
la classificació de Friedewald mostren una associació positiva en la proporció de pacients
amb RCV entre la ràtio LDL/HDL respecte a la ràtio no-HDL/HDL en ambdós sexes, la
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qual cosa representa un percentatge del 7,33 % en el cas del sexe masculí i 14,54 % en
el cas del femení.
En canvi, si tenim en compte únicament els pacients que tenen una concentració de
massa de colesterol d’LDL < 70 mg/dL, el grup 2 de la classificació de Friedewald, els resultats de l’avaluació de les ràtios d’aquesta població mostren una associació negativa en
la proporció de pacients amb RCV entre la ràtio LDL/HDL respecte a la ràtio no-HDL/HDL
en ambdós sexes. Això representa un percentatge del -10,16 % en el cas del sexe masculí
i -18,52 % en el cas del femení.
Discusió i conclusions
Els resultats obtinguts ens orienten a què la utilització de la ràtio LDL/HDL permet
una bona valoració en aquells pacients en què la concentració de massa de triglicèrid
és < 400 mg/dL, però quan la concentració de massa de colesterol d’LDL és < 70 mg/dL
aquesta ràtio infravalora el RCV.
A diferència de la ràtio LDL/HDL que no permet la valoració del RCV en els pacients amb una concentració de triglicèrid > 400, la ràtio no-HDL/HDL sí que ens permet
valorar-ho.
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Tricoleucèmia diagnosticada
de forma casual
a causa d’una abdominàlgia
S. Cladellas Núñez, E. Giménez Fernández,
M. Juanpere Aixalà, I. Fort Gallifa,
X. Gabaldó Barrios, E. Martínez Sánchez,
J. M. Simó Sisó
Hospital Universitari Sant Joan de Reus
Reus

Objectiu
Comunicar un cas clínic de tricoleucèmia d’un pacient que va acudir a urgències per
abdominàlgia.
Presentació del cas clínic
Home de 45 anys, amb al·lèrgia als beta-lactàmics i antecedents de pseudoartrosi, que va acudir al servei d’urgències per dolor abdominal i en l’hipocondri esquerre
de 6 dies d’evolució. Referia síndrome febril de dos dies d’evolució (38 ºC) que va cedir amb antitèrmics (paracetamol). Sense tractament amb cap altre fàrmac. Després de
l’exploració física es va concloure que el pacient presentava peristaltisme conservat i
esplenomegàlia destacable, dolorosa a la palpació, resta d’abdomen tou i depressible.
Es van realitzar proves complementàries com la radiografia d’abdomen, on es va observar esplenomegàlia de 16 cm, i determinacions urgents del laboratori entre les quals
destacaven: concentració de nombre de leucòcits = 2,57 x 103/mL (interval de referència = 4-11 x 103/mL), fracció de nombre de neutròfils = 18 % (55-75 %), limfòcits = 80 %
(25-41 %), monòcits = 2 % (2-10 %) i concentració de nombre de plaquetes = 38 x 103/mL
(150-450 x 103/mL). Es van comptar 3 eritroblastes per cada 100 cèl·lules.
A l’observació al microscopi de l’extensió de sang perifèrica es van observar limfòcits de mida mitjana i nucli de cromatina madura. El citoplasma mostrava una tonalitat
blau-grisenca amb projeccions amb aspecte de vellositats, amb una fracció de nombre
(«recompte») de 13 %.
Es va derivar a l’hospital de referència per iniciar l’estudi de la pancitopènia. Els resultats a destacar de les determinacions del laboratori van ser: concentració de nombre de
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leucòcits = 2,81 x 109/L (4 -12,9 x 109/L), fracció de nombre de neutròfils = 21 % (40-80 %),
limfòcits = 73 % (20-40 %), monòcits = 1 % (2-10 %). A l’extensió de la sang perifèrica
s’observava al microscopi un total de 22 limfòcits atípics de mida gran, nucli rodó de cromatina madura i abundant citoplasma pàl·lid amb prolongacions fines.
Per altra banda es va mesurar la concentració de massa de beta-2-microglobulina = 4,21 mg/L (interval de referència = 1,09-2,53 mg/dL).
Discussió i conclusions
La presentació clínica i analítica inicial del pacient va fer pensar en una pancitopènia
adquirida per l’administració d’algun fàrmac, però va ser descartada a l’anamnesi del
pacient. També es va preguntar per possibles antecedents familiars amb aquesta clínica,
i la resposta va ser negativa.
En l’exploració física es va evidenciar esplenomegàlia amb dolor en l’hipocondri
esquerre, que va reconduir el cas cap a una hemopatia maligna o una mononucleosi
infecciosa.
Amb els resultats de l’extensió de sang perifèrica, on es va trobar limfòcits amb vellositats, es va descartar la mononucleosi a causa de l’absència de limfòcits reactius,
orientant el cas cap a un limfoma de la zona marginal esplènic o bé una tricoleucèmia,
descartant el primer cas perquè les vellositats dels limfòcits no eren polars, mostrant-se
en tot el marge.
El diagnòstic es va confirmar amb l’estudi de l’immunofenotip, on es va evidenciar la
coexpressió de marcadors pan-B de forma intensa i CD10+, CD103+, CD11c+, FMC7 i
cadenes de superfície kappa, típics de la tricoleucèmia.
Volem destacar la contribució del laboratori en el diagnòstic precoç de la malaltia.
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Detecció d’una leucèmia
de cèl·lules plasmàtiques
a assistència primària
A. Cortés Bosch de Basea, R. Güell Miró,
C. Romero Gutiérrez, F. Gálvez Carmona,
T. Valls Guallar, L. Sancho Capellín,
D. San Martín Martínez
Laboratori Clínic L’Hospitalet-Atenció Primària
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
La leucèmia de cèl·lules plasmàtiques (d’ara endavant LCP) representa aproximadament el 2-4 % de tots els diagnòstics de mieloma múltiple (MM) i el 0,2 % dels casos de
leucèmia. Es caracteritza per l’elevada presència de cèl·lules plasmàtiques en la sang
perifèrica. Els criteris diagnòstics de l’LCP són una concentració de nombre superior
a 2 x 109/L de cèl·lules plasmàtiques o una fracció de nombre de cèl·lules plasmàtiques
superior al 20 % dels leucòcits totals en la sang perifèrica.
L’LCP es presenta clínicament de dues maneres, de novo (LCP primària) (60 %) sense evidència prèvia de mieloma múltiple o com una evolució d’un MM (LCP secundària) (40 %).
L’objectiu d’aquest treball és descriure un cas clínic de leucèmia de cèl·lules plasmàtiques (atípiques).
Cas clínic
Es tracta d’un home de 86 anys que va al seu metge d’atenció primària per astènia i
rampes; se li realitza un protocol de laboratori d’estudi bàsic de salut. Com antecedents
personals cal destacar: hipertensió arterial, dislipèmia sense tractament farmacològic,
gastrectomia secundària a ulcus, ressecció total de la pròstata per hiperplàsia benigna i
prostatitis de repetició fa 13 anys, cardiopatia isquèmica de debut en forma d’infart agut
de miocardi i fibril·lació auricular que requereix l’ús d’antiarítmics, betabloquejants i anticoagulants orals.
Les magnituds relacionades amb l’hemograma, realitzat en l’analitzador Sysmex® XN 2000 (Roche Diagnostics), mostren una anèmia macrocítica amb una concen–197–

tració de massa d’hemoglobina a la sang d’11,2 g/dL i un volum entític dels eritròcits
(«volum corpuscular mitjà», VCM) de 99 fL. La concentració de nombre de leucòcits és
de 10,0 x 109/L, de limfòcits de 4,04 x 109/L i de plaquetes de 127 x 109/L.
A causa de les alarmes de l’analitzador, sospita de limfòcits reactius i lleugera limfocitosi, es procedeix a la revisió microscòpica de l’extensió sanguínia. En l’examen morfològic
de sang perifèrica s’observa un discret fenomen de cilindres (rouleaux en francès) i una
fracció de nombre del 36 % de cèl·lules plasmàtiques.
Arran de la morfologia observada es genera:
• Separació electroforètica de les proteïnes del plasma (CAPILLARYS 2, Sebia) on
s’observa un component monoclonal homogeni a la fracció gamma (concentració
de massa de 25,79 g/L).
• Mesurament de la concentració de massa de les immunoglobulines en el plasma
(Cobas 8000, Roche Diagnostics) amb un resultat d’immunoglobulina A = 0,21 g/L,
immunoglobulina G = 30,3 g/L, immunoglobulina M = 0,20 g/L (amb una concentració de massa de proteïna = 84 g/L).
• Separació immunoelectroforètica (HYDRASIS, Sebia) on es detecta una banda monoclonal de tipus immunoglobulina G kappa.
Es deriva la mostra al servei d’hematologia per a completar l’estudi, on es confirma la
presència de cèl·lules plasmàtiques atípiques, fenomen de rouleaux i cossos de Dutcher.
L’immunofenotip limfocitari mostra un 36 % de cèl·lules CD38 intens; CD56: negatiu;
CD19: negatiu; CD138 +: 62 %; CD45: negatiu; CD117: 5 %; Kappa cit: 88 %; Lambda
cit: negatiu.
Es detecten una fracció de nombre de 34 % de cèl·lules plasmàtiques clonals de mieloma amb fenotip compatible amb leucèmia de cèl·lules plasmàtiques.
Conclusions
La leucèmia de cèl·lules plasmàtiques és una entitat poc freqüent i constitueix la més
agressiva i de pitjor pronòstic de les neoplàsies de cèl·lules plasmàtiques, amb una mitjana de supervivència inferior a 6 mesos.
Cal destacar la importància de l’examen morfològic de sang perifèrica on es va evidenciar la presència d’una fracció de nombre de 36 % de cèl·lules plasmàtiques, que va
orientar el diagnòstic immediatament.
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Intercanviabilitat i anàlisi
de la concordança dels resultats
de la concentració de
substància del calcidiol
en sèrum mesurat pels analitzadors
IDS-ISYS ® i COBAS ® 6000
N. Díaz Troyano, L. García Tejada, A. Padró Miquel,
E. Mesa Villegas, S. Voces Marfil, M. Dastis,
R. Rigo Bonnin, P. Alía Ramos, B. Candás Estébanez
Laboratori Clínic Territorial Metropolitana Sud
Àrea de Bioquímica Especial
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
Les recomanacions de les guies internacionals en el mesurament de la concentració
de substància del calcidiol en sèrum pel que fa a la seva relació amb la bona salut òssia
han provocat un augment de la demanda en els laboratoris clínics. Aquest fet, sumat a
què els valors de referència són d’àmbit universal, fa necessari que els diferents sistemes
de mesura proporcionin resultats intercanviables i concordants a l’hora de classificar els
pacients en els diferents estatus de salut òssia que es proposen.
Objectiu
Estudiar la intercanviabilitat de resultats de la concentració de substància de calcidiol en el sèrum entre l’analitzador IDS-ISYS-Multidisciplene Automated® (Vitro) i COBAS® 6000 (Roche Diagnostics).
Estudiar el grau de concordança de resultats segons els valors de referència d’àmbit
universal que classifiquen els pacients segons la seva salut òssia.
Material i mètodes
Es processen 150 mostres de pacients per ambdós analitzadors i s’eliminen valors
aberrants mitjançant la prova Bland-Altman obtenint-se finalment 137 resultats de la concentració de substància de calcidiol en el sèrum compreses entre 17,5 i 148 nmol/L. Per
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l’estudi de la intercanviabilitat es realitza una regressió de Deming; per l’anàlisi de la
concordança s’empra k de Cohen i el percentatge d’acords observats (Po). Per l’anàlisi
estadística es fa servir el programa Analyse-it®.
Els valors de referència d’àmbit universal (https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminDHealthProfessional/) que s’han emprat per a la classificació dels pacients en l’estudi de la
concordança es mostren en la taula 1.
Taula 1. Valors de referència universals proposats pel NIH.

Concentració en el sèrum
de vitamina D
(nmol/L)

Estat de salut

< 30

Associat a dèficit, provoca raquitisme en nens i osteomalàcia en adults.

30 a < 50

Es considera inadequat per l’os i la salut en persones sanes.

≥ 50

Es considera adequat per l’os i la salut en individus sans.

> 125

Es vincula amb efectes adversos sobre la salut, sobretot
amb concentracions majors a 150 nmol/L

Resultats
La prova de Deming proporciona la següent equació y = 2,22 [-3,59 a 8,04]
+ 0,92 [0,83 a 1,01]x; tal com es pot observar, l’interval de confiança per a l’ordenada en
origen inclou el 0 i l’interval de confiança pel pendent conté l’1.
Gràfic 1. Es mostra la distribució de les dades obtingudes després d’aplicar la prova de Deming.
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Pel que fa a l’estudi de la concordança, s’obté que l’índex κ de Cohen és de 0,63 i el
Po (percentatge d’acords observats) és de 83,9 %.
Conclusions
Els resultats de la concentració en el sèrum de calcidiol mesurats per IDS-ISYS-Multidisciplene Automated® (Vitro) i Cobas® 6000 (Roche Diagnostics) són intercanviables.
Després de la concordança emprant els valors de referència universals s’observa que,
tot i existir intercanviabilitat estadística, no es classifiquen de la mateixa manera un 16 %
dels pacients, la qual cosa pot tenir conseqüències en la presa de decisions clíniques i
l’administració de vitamina D.
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Verificació del sistema de mesura
Cobas® 6000 per a la mesura
de la concentració de substància
de calcidiol en sèrum
N. Díaz Troyano, E. Mesa Villegas,
L. García Tejada, M. Dastis Arias, A. Padró Miquel,
R. Rigo Bonnin, P. Alía Ramos, B. Candás Estébanez
Laboratori Clínic Territorial Metropolitana Sud
Àrea de Bioquímica Especial
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Introducció
La concentració de substància de calcidiol és la magnitud biològica més freqüent en
els laboratoris clínics per reflectir el dèficit o excés de vitamina D en l’organisme essent
l’estudi de la seva mesura útil en el diagnòstic i control de l’evolució de les malalties
òssies. Per altra banda, els darrers anys han sorgit treballs que la relacionen amb altres
malalties, especialment cardiovasculars i del sistema immune. L’increment de la seva demanda ha estat notable en els últims anys, fet que fa especialment interessant que la seva
determinació es faci en analitzadors automatitzats, que poden formar part de cadenes en
sistemes centrals (core) evitant fer alíquotes. Tot i això, quan es fa un canvi de sistema de
mesura per una magnitud és important comprovar que les especificacions del fabricant
compleixen els requisits del laboratori clínic.
Objectiu
Realitzar un estudi de verificació del sistema de mesura Cobas® 6000 per a la mesura
de la concentració de substància de calcidiol en el sèrum. Els aspectes que es valoren
són la imprecisió interserial (CVINTER) i el bias relatiu (dr) utilitzant materials de control de
Roche Diagnostics.
Materials i mètodes
S’empra l’equip de reactius Elecsys Vitamin D Total II (referència 07028148190), calibradors Vitamin D total II CalSet (referència 07464240190) i controls PreciControl Vitamin D total II (referència 07464266190) del fabricant Roche Diagnostics. L’estudi de
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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 (https://www.acclc.cat/ca/publicacions/revista-in-vitro-veritas/anys-2005-2009/
volum-10-any-2009/). A més, es comprova que els resultats per al CV i el δr no superen
els requisits establerts pel nostre laboratori.
Per estimar el CVINTER i el δr es processen els materials de control PreciControl Vitamin D total II 20 vegades durant 20 dies. Per al càlcul del δr s’utilitzen, com a valors
convencionals, els assignats pel fabricant del material de control.
Resultats
Els CVINTER i δr obtinguts es poden observar a la taula següent:
Taula: n INTER: nombre de resultats processats per cadascun dels controls.

PreciControl

n INTER

XINTER
(nmol/L)

Control 1

20

33,7

Control 2

20

76,4

SINTER
(nmol/L)

CVINTER
(%)

δr
(%)

2,6

7,7

3,7

5,1

6,6

1,05

Vitamin D total II

XINTER: mitjana dels resultats dels controls processats,
S INTER: desviació estàndar dels resultats dels controls processats,
CVINTER: coeficient de variació, δr (%) bias relatiu.

Els valors de les propietats metrològiques obtinguts no superen els criteris de verificació proposats al document del Comitè d’Harmonització: CV inferiors o iguals a 1,2 vegades
els declarats pel fabricant de l’equip de reactius (Control 1: CVINTER = 8,04 %, Control 2:
CVINTER = 6,0 %). Tampoc superen els requisits del nostre laboratori (CVINTER = 18,6 % i
δr = 11,4 %).
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 de la concentració de substància de
calcidiol en el sèrum al nostre laboratori.
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Establiment de valors discriminants,
estratificats per edat,
de la concentració plasmàtica
de NT-proBNP per al diagnòstic
d’insuficiència cardíaca
N. Díaz Troyano, L. García Tejada,
B. Fernández Cidón, M. Dastis Arias
Laboratori Clínic l’Àrea Metropolitana Sud
Laboratori d’Urgències
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
Els pèptids natriurètics són una família de proteïnes amb activitat sobre el sistema
cardiocirculatori. El pèptid natriurètic de tipus B (d’ara endavant BNP) se sintetitza en els
miocardiòcits en forma de la prohormona proBNP en situacions de disfunció cardíaca. Al
laboratori, es pot mesurar la concentració plasmàtica del fragment N-terminal del proBNP
(NT-proBNP), ja que la seva vida mitjana és més perllongada que la del BNP.
L’elevat valor predictiu negatiu de la concentració plasmàtica de NT-proBNP contribueix al diagnòstic diferencial d’insuficiència cardíaca (IC) respecte a altres malalties no
cardíaques. Clàssicament s’ha utilitzat un valor discriminant (VD) de 300 ng/L en el diagnòstic d’IC. A causa que la concentració de NT-proBNP augmenta amb l’edat, s’han
publicat documents de consens que proposen VD estratificats per edat.
Objectiu
Estudiar si l’ús de valors discriminants de NT-proBNP estratificats per edat millora
l’eficiència diagnòstica en la IC, respecte a l’ús d’un valor únic.
Material i mètodes
L’estudi inclou 519 pacients d’entre 18 i 94 anys, que acudeixen al Servei d’Urgències
per dispnea, sense diagnòstic previ d’IC. Es mesura la concentració de NT-ProBNP en
el plasma obtingut en un tub de 4 mL amb heparina de liti com anticoagulant després
de centrifugar a 1 500 g (10 min a 25 °C). El mesurament es realitza per un procediment
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basat en la immunoanàlisi electroquimioluminiscent en l’analitzador Cobas® 6000 (Roche
Diagnostics). Es recull el diagnòstic establert a l’informe d’alta.
S’estableixen 3 grups d’edat: < 50, 50-75 i > 75 anys. Mitjançant les corbes de rendiment diagnòstic (ROC) s’estima l’àrea sota la corba (AUC) per a cada grup i per al conjunt
de la població. S’avalua la sensibilitat, especificitat, valor predictiu negatiu (VPN) i el valor
predictiu positiu (VPP) per al VD de 300 ng/L i se seleccionen els VD per als grups d’edat
establerts. Per a l’elecció del VD, s’estableix com a criteri aquell que té un VPN més elevat.
Resultats
Dels 519 pacients que acudeixen al Servei d’Urgències per dispnea, el 60,5 % es
diagnostiquen d’IC. En estratificar per edats s’observa que el percentatge de pacients
diagnosticats d’IC és del 48,7 % en el grup < 50 anys, 51,8 % en el grup de 50-75 anys
i 69,9 % en el grup de > 75 anys.
La mesura de la concentració de NT-ProBNP en el plasma presenta una AUC = 0,81 i un
VPN = 74,5 % per a un VD = 300 ng/L. En estratificar per edats s’obté una AUC = 0,90 per
a un VD = 364 ng/L amb un VPN = 83,3 % en el grup <50 anys; una AUC = 0,87 per a un
VD = 818 ng/L amb un VPN = 82,3 % en el grup 50-75 anys, i una AUC = 0,71 per a un
VD = 1 004 ng/L i un VPN = 83,0 %, en el grup > 75 anys.
Conclusions
L’establiment de valors discriminants de NT-proBNP estratificats per edat millora el
VPN respecte a l’ús d’un únic VD. Encara que en el grup < 50 anys el nombre de casos
és baix, l’AUC és bona. En el grup de pacients de > 75 anys, l’AUC és acceptable, probablement pel fet que l’interval d’edat és el més ampli dels tres grups estudiats. La millora
del VPN obtingut després de l’estratificació del VD per edats permetria reduir el nombre
de sobrediagnòstics.
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Mesurament d’1,25(OH) Vitamina D
per una immunoanàlisi
quimioluminiscent automatitzada
en un analitzador Liaison XL
R. Fernández Bonifacio, S. Hidalgo,
E. Fernández-Galan, X. Filella
Servei de Bioquímica i Genètica Molecular (CDB)
Hospital Clínic. IDIBAPS
Barcelona

Introducció
La 1,25(OH)dihidroxivitaminaD (d’ara endavant 1,25(OH)2D) és el metabòlit actiu de la
vitamina D i se sintetitza principalment al ronyó a partir de la 25 OH vitamina D. El seu
mesurament es fa principalment en casos de trastorns de la 1-a-hidroxilació com el raquitisme de tipus 1, el raquitisme hipofosfatèmic i la insuficiència renal crònica.
El mesurament d’aquest metabòlit per cromatografia líquida associada a espectrometria de masses en tàndem (LC-MS/MS) requereix una instrumentació costosa, personal
especialitzat i és lent, la qual cosa dificulta la seva implementació en el treball programat
dels laboratoris clínics, motiu pel qual la majoria de laboratoris utilitzen procediments
basats en la immunoanàlisi.
Objectiu
Avaluar la correlació entre el mesurament d’1,25(OH)2D per un procediment basat en
la radioimmunoanàlisi (RIA) competitiva (Diasorin) utilitzat al nostre laboratori i una immunoanàlisi quimioluminiscent automatitzada en un analitzador Liaison XL (Diasorin).
Material i mètodes
Es realitza el processament per ambdós procediments de 66 mostres de sèrum de
concentracions de substància compreses entre 26 i 312 pmol/L. S’utilitza el mètode de
Passing-Bablock per a la comparació de resultats.
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Es valora la precisió utilitzant un control comercial (Diasorin) amb dues concentracions.
A partir d’aquestes dades es calcula el coeficient de variació (CV). A la taula es representen les concentracions mitjanes de cada control.
Liaison XL

RIA

Control baix (pmol/L)

54,86-97,5

49,4-119,6

Control alt (pmol/L)

221,78-338

158,6-387,4

Finalment es valora l’exactitud amb un control de qualitat extern DEQAS (acrònim de
l’anglès Vitamin D External Quality Assessment Scheme) processant 5 mostres control.
El procediment basat en la RIA de Diasorin requereix dos passos d’extracció preliminar amb acetonitril i subsegüent purificació cromatogràfica en fase sòlida amb l’equip
de reactiu C180H. El procediment utilitza un anticòs policlonal específic i I125 com a
traçador. La separació de l’hormona lliure de la lligada a l’anticòs es realitza mitjançant un
segon anticòs. En el cas de l’analitzador Liaison XL es tracta d’un procediment basat en
la immunoanàlisi de tipus sandvitx que utilitza una proteïna recombinant de fusió per a la
captura de la molècula d’1,25(OH)2D i un posterior anticòs monoclonal murí que reconeix
aquest complex.
Resultats
El CV interserial pel Liaison XL va ser de 7,47 % per al control baix i 7,98 % per al control alt. En el cas de la RIA va ser 8,62 % i 11,83 %.
La comparació de resultats va mostrar un pendent de 0,589 (0,502-0,699) i una intersecció de -0,722 (-5,471-4,730). L’índex de correlació r va ser de 0,813 i els valors de la
concentració amb el procediment amb la RIA van ser sempre superiors als obtingudes
amb el Liaison.
Els valors de la concentració de substància mesurats per als controls del DEQAS amb
el Liaison XL van ser de 95,16; 127,14; 60,06; 90,48 i 119,86 pmol/L molt més semblants
als mesurats per LC-MS/MS (96,7; 130,4; 76,4; 91,6 i 106,0 pmol/L) que als mesurats per
la RIA (135,9; 177,4; 99,1; 125,4 i 137,9 pmol/L), fet que corrobora la sobreestimació de
manera substancial de la concentració d’1,25(OH)2D amb el procediment amb RIA.
Conclusions
El procediment automatitzat basat en la immunoanàlisi en el Liaison XL presenta una
variabilitat acceptable amb CV inferiors al 10 %. És un procediment que presenta una
millor comparabilitat dels resultats amb el mètode de referència basat en LC-MS/MS que
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la RIA i un major rendiment, sent tècnicament més senzill, ja que no requereix l’extracció
prèvia de la mostra.
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Canvi del procediment
per la determinació dels
anticossos contra 21-hidroxilasa,
de RIA a ELISA
R. Fernández Bonifacio, H. Hurtado Herrera,
G. Rodriguez Ávila, M. Parra Robert,
G. Casals Mercadal, W. Jiménez Povedano
Servei de Bioquímica i Genètica Molecular, CDB
Hospital Clínic de Barcelona

Introducció
La concentració d’anticossos contra 21-hidroxilasa (d’ara endavant Ac-21-OH) s’utilitza per al diagnòstic de la insuficiència suprarenal primària o malaltia d’Addison de causa
autoimmune, que és la causa més freqüent de malaltia d’Addison. Al nostre laboratori la
determinació d’Ac-21-OH es realitza mitjançant radioimmunoanàlisi (RIA). No obstant això,
a causa de la finalització de la producció, els laboratoris clínics han de buscar alternatives
de sensibilitat suficient. En el nostre cas, es va avaluar la substitució del procediment
basat en RIA per un basat en l’enzimoimmunoanàlisi (ELISA) específic per als Ac-21-OH.
Objectiu
Comprovar la intercanviabilitat de la determinació dels Ac-21-OH mitjançant el procediment basat en RIA, utilitzat actualment en el nostre laboratori, i el basat en l’ELISA, de
propera implementació.
Material i mètodes
De forma paral·lela es processen un total de 85 mostres de sèrum en 5 sèries mitjançant RIA (RSR Limited, UK) que s’utilitza en l’activitat programada i mitjançant
ELISA (RSR Limited, UK). L’avaluació s’ha realitzat de forma paral·lela i no retrospectiva a
causa de la inestabilitat dels Ac-21-OH.
Resultats
Del total de les 85 mostres, la concentració d’Ac-21-OH mesurada mitjançant la RIA
va estar per sota l’interval de referència en el 98,8 % (78/85) de les mostres, estant també
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per sota l’interval de referència amb el procediment basat en l’ELISA. Per altra banda, en
el 8,2 % (7/85) de les mostres la concentració d’anticossos va estar per sobre el límit superior de l’interval de referència quan es van mesurar mitjançant RIA. D’aquestes 7 mostres, la concentració d’anticossos en 6 d’elles també estava per sobre l’interval de referència mesurat mitjançant ELISA i en 1, per sota. A la taula 1 es mostren els resultats de
la concentració d’anticossos de les 7 mostres per ambdós procediments.
Taula 1. Mostres amb el resultat de la concentració arbitrària d’Ac-21-OH per sobre l’interval de referència
mesurat mitjançant RIA. Valors discriminants pel procediment basat en RIA < 1 U/mL i ELISA < 0,4 U/mL.

Nº mostra

Ac-21-OH RIA
(U/mL)

Ac-21-OH ELISA
(U/mL)

1

4,1

70,6

2

14,3

111,5

3

13,1

14,3

4

4,4

247,3

5

207,1

290,9

6

12,9

264,3

7

11,8

< 0,3

Conclusions
La intercanviabilitat de la determinació d’AC-21-OH realitzada mitjançant RIA i ELISA
és bona; en el 98,8 % de les mostres avaluades mitjançant RIA es confirmen els resultats amb l’altre procediment. No hi ha correlació entre els valors de les concentracions
obtingudes per ambdós procediments, sense que això tingui impacte en la interpretació
clínica del resultat. En conjunt, l’avaluació mostra una bona equivalència clínica en ambdós procediments.
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Avaluació del mesurament
de la fracció d’eritròcits microcítics
i de la fòrmula de Mentzer
pel cribratge de b-talassèmia
a l‘analitzador Sysmex® XN
B. Fernández Cidón, C.E. Imperiali, A. Sancho Cerro,
A. Cortés Bosch de Basea, I. Cachón Suárez,
L. Sánchez Navarro
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
Al laboratori clínic, el cribratge de talassèmia s’ha fet clàssicament a partir del mesurament de les magnituds relacionades els eritròcits i de les fórmules derivades (per ex. la
fórmula de Mentzer). El desenvolupament tecnològic dels analitzadors hematològics permet el mesurament de noves magnituds com la fracció de nombre d’eritròcits microcítics,
que representa la fracció de nombre d’eritròcits amb una mida inferior a 60 fL. L’objectiu
de l’estudi és valorar l’eficiència diagnòstica del mesurament de San—Eritròcits (microcítics); fr.nom. (d’ara endavant % MICRO-R) pel cribratge de beta-talassèmia a l’analitzador
Sysmex® XN i comparar-la amb la fórmula de Mentzer (MENTZER).
Material i mètodes
Se seleccionen 224 individus amb sol·licitud a la petició d’estudi d’hemoglobinopatia.
Les mostres de sang es recullen en tubs amb anticoagulant EDTA K3 (BD Vacutainer®). El
mesurament de les magnituds que componen l’hemograma i de % MICRO-R es realitza
mitjançant l’analitzador Sysmex® XN (Sysmex), en un període de temps inferior a 4 hores
després de l’extracció. Totes les magnituds relacionades amb el metabolisme del ferro es
troben dintre dels intervals de referència. El diagnòstic de b-talassèmia s’estableix per un
valor de la fracció de massa de l’hemoglobina A2 superior a 3,5 %. En tots els casos, es
calcula també MENTZER dividint el volum entític eritrocitari (VCM, expressat en fL entre
la concentració de nombre d’eritròcits (expressat en 1012/L).
Per a l’avaluació de l’eficiència diagnòstica de % MICRO-R i MENTZER s’elabora una
corba de rendiment diagnòstic (ROC) i es calcula l’àrea sota la corba (AUC). Es realitza
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també una comparació de corbes ROC entre % MICRO-R i MENTZER. Se seleccionen,
per a % MICRO-R i MENTZER els valors discriminants (VD) que presenten una sensibilitat
superior al 80 %.
Els valors de p < 0,05 són considerats estadísticament significatius. L’anàlisi estadística es realitza mitjançant el programa Analyse-it®.
Resultats
Dels 224 individus, 97 (43,3 %) són diagnosticats de b-talassèmia. En el grup d’individus amb b-talassèmia les medianes (min-màx) obtingudes són 51,5 (8,4-82,9) %
per % MICRO-R i 10,5 (8-16) per MENTZER. En el grup d’individus sense b-talassèmia
les medianes (min-màx) obtingudes són 11,8 (0,4-69,7) % per % MICRO-R i 13,7 (10-75)
per MENTZER.
Les AUC obtingudes i els seus intervals de confiança del 95 % són 0,91 [0,87-0,95]
per % MICRO-R i 0,87 [0,83-0,92] per MENTZER. El VD obtingut per % MICRO-R és 35 %,
amb una sensibilitat del 84,5 % i una especificitat del 85 %. El VD obtingut per MENTZER
és 12 amb una sensibilitat del 84,6 % i una especificitat del 69,4 %.
No hi ha diferències estadísticament significatives entre les dues AUC (p = 0,07).
Conclusions
El mesurament de % MICRO-R a l’analitzador Sysmex® XN és d’utilitat en el cribratge
de b-talassèmia. Malgrat que estadísticament no hi ha diferències entre % MICRO-R i
MENTZER, el mesurament de % MICRO-R presenta millor eficiència diagnòstica (millor
AUC i especificitat).
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Associació entre la concentració
de colesterol i la mida de
les partícules LDL petites i denses (sd-LDL)
emprant un mètode de precipitació i
la ressonància magnètica nuclear (RMN)
B. Fernández Cidón, M. Guardiola2,
M. Fanlo Maresma1, M.J. Castro Castro,
P. Alía Ramos, X. Pintó Sala1, A. Padró Miquel,
R. Rigo Bonnin, J. Ribalta Vives2,
B. Candás Estébanez
Àrea de Bioquímica Especial i Biologia Molecular
Laboratori Clínic
Unitat Funcional de Risc Cardiovascular
Medicina Interna
Hospital Universitari de Bellvitge. IDIBELL
L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. CIBER Obn.
1

2

Departament de Medicina i Cirurgia
Universitat Rovira i Virgili

Introducció
Les sdLDL són partícules amb gran poder aterogènic associat a la seva petita mida
i gran densitat que faciliten la seva infiltració en l’endoteli vascular promovent el procés
aterogènic. La seva concentració es pot determinar mitjançant mètodes poc practicables
d’ultracentrifugació per gradient de densitats que no permeten determinar el diàmetre
de les partícules sdLDL. Els nous avenços en les tècniques de ressonància magnètica
nuclear (d’ara endavant RMN) permeten la determinació de la concentració i el diàmetre
de les partícules sdLDL però són costoses i poc accessibles per al laboratori clínic.
Objectiu
Estudiar l’associació entre la concentració de colesterol de les partícules sdLDL
(c-sdLDL) aïllades mitjançant un mètode de precipitació practicable i la concentració i
mida de les mateixes mesures mitjançant RMN.

–215–

Material i mètodes
Se separen mitjançant un mètode de precipitació adaptat al Laboratori Clínic de l’Hospital Universitari de Bellvitge les partícules sdLDL de 85 mostres de sèrum i es mesura
la concentració de colesterol a les mateixes a l’analitzador Cobas® 8000 (Roche Diagnostics). Les mostres són obtingudes d’una població de referència formada per homes
d’edats compreses entre els 19 i els 75 anys i pertanyent a una col·lecció de l’Institut de
Recerca Sanitària Pere Virgili. Les mostres s’emmagatzemen a -80 °C durant 2 anys i el
perfil lipídic és caracteritzat per RMN en l’analitzador Vantera® de LipoScience. Inc.
Mitjançant el càlcul del coeficient de correlació de Pearson (rxy) s’avalua l’associació
entre la concentració de c-sdLDL i la concentració de partícules sdLDL totals (tsLDL),
medium small LDL (msLDL), very small LDL (vsLDL) i la mida de les partícules LDL (LZ).
L’estudi estadístic es realitza mitjançant el programa Stata v 14.0. Es considera estadísticament significatiu una correlació amb p < 0,05.
Resultats
Els resultats obtinguts es resumeixen a la taula 1.
Taula 1. Coeficients de correlació de Pearson.
rxy: coeficient de correlació de Pearson, [95 % IC]; Interval de confiança 95 %.

c-sdLDL
(mmol/L)

tsLDL
(partícules/L)

msLDL
(partícules/L)

vsLDL
(partícules/L)

LZ
(nm)

rxy [95 % IC]

0,687
[0,555-0,785]

0,631
[0,482-0,744]

0,696
[0,567-0,792]

-0,603
[-0,723-0,447]

p

2,1.10-7

1,3.10-5

2,4.10-7

1,6.10-12

S’observa una correlació estadísticament significativa entre la concentració de c-sdLDL
i les magnituds determinades mitjançant RMN (tsLDL, msLDL, vsLDL i LZ). L’associació
lineal és positiva entre la concentració de c-sdLDL i la concentració de partícules tsLDL,
msLDL i vsLDL i negativa amb el diàmetre de les partícules LDL.
Conclusions
Un augment en la concentració de c-sdLDL s’associa a una disminució del diàmetre i
un augment de la concentració de les partícules sdLDL. Aquesta associació és més gran
amb les partícules més petites la qual cosa pot indicar que a la separació per precipitació
s’està aïllant aquesta fracció amb diàmetre més petit.
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Avaluació de l’alarma «IG_present»
per a la detecció de granulòcits immadurs
a l’analitzador hematològic Sysmex® XN
B. Fernández Cidón, I. Cachón Suarez,
A. Sancho Cerro, C. Imperiali Rosario,
L. Sánchez Navarro
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
Hospitalet de Llobregat

Introducció
L’analitzador Sysmex® XN inclou un canal de diferenciació cel·lular leucocitari (WDF)
que identifica i mesura en sang la fracció de nombre de granulòcits immadurs (IG%) (metamielòcits, mielòcits i promielòcits). En funció d’un valor determinat d’IG% l’analitzador
mostra l’alarma «IG_present» per a la seva verificació al microscopi. L’objectiu d’aquest
estudi és calcular un valor discriminant (VD) d’IG% per la revisió microscòpica del frotis de sang.
Material i mètodes
Es recullen 224 mostres de sang en tubs amb anticoagulant EDTA K3 (BD Vacutainer ®).
Les mostres es processen en l’analitzador Sysmex® XN. Els frotis de sang es preparen i
es tenyeixen amb les solucions de May Grunwald i Giemsa mitjançant un extensor-tenyidor automatitzat SP-10. La verificació dels frotis es duu a terme al microscopi digital CellaVision DM96. L’observació al microscopi d’almenys un 3 % de metamielòcits, mielòcits
o promielòcits es considera el criteri per determinar un resultat veritable positiu.
Es realitza la corba de rendiment diagnòstic (ROC) i es calculen la sensibilitat (S), especificitat (E), valor predictiu negatiu (VPN) i valor predictiu positiu (VPP) per seleccionar
el VD òptim d’IG%. Amb la finalitat de disminuir el nombre de falsos positius (FP), se
selecciona el VD amb una elevada E i VPP, mantenint una S superior al 80 %. Per l’estudi
estadístic, s’utilitza el programari Analyse-it®.
Resultats
De les 224 mostres de sang analitzades i revisades al microscopi digital, 135 (60,3 %)
presenten un IG% ≥ 3 %. L’àrea sota la corba (AUC) per l’IG% i el seu interval de confi–217–

ança del 95 % és 0,97 [0,95-0,99]. El VD seleccionat és IG% = 5 % (S: 0,837; E: 0,955;
VPP: 0,966; VPN: 0,794).
Conclusions
L’alarma «IG_present» presenta una elevada eficiència diagnòstica per la detecció
d’IG% al microscopi amb una excel·lent AUC. La implementació del VD d’IG% = 5 % redueix el nombre de FP per a la verificació del frotis al microscopi amb un VPP molt elevat,
optimitzant els fluxos de treball en el laboratori clínic. Amb la finalitat de valorar la possibilitat de poder incloure el IG% a l’informe de laboratori s’hauria d’avaluar la intercanviabilitat
de la mesura d’IG% amb el recompte al microscopi.
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Avaluació d’un sistema basat
en la combinació de les alarmes
de l’analitzador hematològic Sysmex® XN
per la detecció de plaquetes agregades
B. Fernández Cidón, I. Cachón Suarez,
A. Sancho Cerro, C. Imperiali Rosario,
L. Sánchez Navarro
Laboratori clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
La presència de plaquetes agregades infraestima la concentració de plaquetes mesurades als analitzadors hematològics automàtics. Per a la seva detecció s’utilitzen les alarmes de sospita dels analitzadors automatitzats com també la revisió del frotis al microscopi òptic en casos de concentracions baixes de plaquetes. L’analitzador Sysmex® XN
proporciona 2 alarmes associades a la mesura de la concentració de plaquetes: «Platelet
Abnormal Distribution» (PAD), alarma qualitativa relacionada amb la distribució de la mida
de les plaquetes i «Platelet Clumps» (PC), alarma quantitativa relacionada amb la presència de plaquetes agregades. La finalitat d’aquest estudi és avaluar la sensibilitat (S) de les
dues alarmes per a la detecció de plaquetes agregades.
Material i mètodes
Es recullen 208 mostres de sang en tubs amb anticoagulant EDTA K3 (BD Vacutainer®). Les mostres es processen a l’analitzador Sysmex® XN. Els frotis es preparen i es
tenyeixen amb les solucions de May Grunwald i Giemsa mitjançant un extensor-tenyidor
automatitzat SP-10. La verificació dels frotis es du a terme al microscopi òptic. L’observació al microscopi de plaquetes agregades es considera el criteri per determinar un
veritable positiu.
Per l’alarma PC, s’estima la corba de rendiment diagnòstic (ROC) i es calculen la sensibilitat (S), especificitat (E), valor predictiu negatiu (VPN) i valor predictiu positiu (VPP) per
al valor discriminat de 100, recomanat pel proveïdor. Per l’alarma PAD i la combinació
de les 2 alarmes (PC + PAD) es calcula la S, E, VPN i VPP. En el cas de la combinació
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PC + PAD es considera positiu la presència de qualsevol de les dues alarmes. Es considera acceptable una S > 80 %.
Per l’estudi estadístic, s’utilitza el programa Analyse-it®.
Resultats
De les 208 mostres, en 73 (35,1 %) s’observen plaquetes agregades al microscopi
òptic. Els resultats es resumeixen a la Taula 1.
Taula 1. AUC: àrea sota la corba, S: sensibilitat, E: especificitat, VPN: valor predictiu negatiu,
VPP: valor predictiu positiu, IC: interval de confiança al 95 %; PC: alarma «Platelet Clumps»;
PAD: alarma «Platelet Abnormal Distribution».

Alarmes
PC

AUC [IC]
0,79 [0,72-0,85]

S [IC]

E [IC]

VPN [IC]

VPP [IC]

0,64 [0,52-0,75]

0,86 [0,78-0,91]

0,70 [0,62-0,78]

0,82[0,76-0,88]

PAD

0,36 [0,25-0,48]

0,82 [0,75-0,88]

0,70 [0,3-0,73]

0,52 [0,37-0,77]

PC+PAD

0,92 [0,83-0,97]

0,70 [0,60-0,77]

0,94 [0,87-0,98]

0,62[0,52-0,71]

Conclusions
La S de les alarmes PC i PAD no és acceptable i no es recomana el seu ús, de forma
aïllada, com criteri de cribratge per a la detecció de plaquetes agregades. Al contrari, la
combinació de PC + PAD presenta una elevada S. Es recomana l’ús de les dues alarmes
combinades per la detecció de plaquetes agregades.
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Estudi de la intercanviabilitat
del percentatge de granulòcits immadurs
en sang mesurats
a l’analitzador hematològic Sysmex® XN
i els resultats obtinguts per microscòpia
B. Fernández Cidón, I. Cachón Suarez,
A. Sancho Cerro, C. Imperiali Rosario,
L. SánchezNavarro
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
En certes condicions fisiològiques com l’embaràs i certes malalties com infeccions
bacterianes o malalties del sistema hematopoiètic és habitual observar en sang granulòcits immadurs (d’ara endavant IGs) (metamielòcits, mielòcits i promielòcits). La revisió
microscòpica del frotis de sang és el mètode de referència que permet la identificació
d’aquestes entitats cel·lulars. L’analitzador Sysmex® XN inclou un canal de diferenciació
cel·lular leucocitari (WDF) que identifica i mesura en sang la concentració i fracció de
nombre d’IGs. Aquest mesurament es podria incloure dins de l’informe de laboratori clínic.
L’objectiu d’aquest estudi és estudiar la intercanviabilitat dels resultats Lks(San)—Granulòcits immadurs;fr.nom. (IG%) mesurats en l’analitzador Sysmex® XN i els obtinguts pel
mètode de referència de revisió microscòpica del frotis de sang.
Material i mètodes
Es recullen 224 mostres de sang en tubs amb anticoagulant EDTA K3 (BD Vacutainer ®).
Les mostres es processen en l’analitzador Sysmex® XN. Els frotis de sang es preparen
i es tenyeixen amb les solucions de May Grunwald i Giemsa mitjançant un extensor-tenyidor automatitzat SP-10. La verificació dels frotis es duu a terme al microscopi digital
CellaVision DM96. S’eliminen els resultats aberrants mitjançant l’anàlisi de correlació de
Bland-Altman. Per 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 (IG%) i x és el mètode de referència. Per l’anàlisi estadística s’utilitza el programa
Analyse-it®.
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Resultats
De les 224 mostres de sang analitzades i revisades al microscopi digital, s’eliminen 8 (3,5 %) de resultats aberrants. L’equació de la intercanviabilitat obtinguda i l’interval
de confiança del 95 % és y = 1,53 [1,39-1,71] x + 0,6 [0,5-0,75] %.
Conclusions
L’equació de regressió de Passing-Bablock del sistema avaluat presenta errors de
tipus sistemàtic i de tipus proporcional i no és intercanviable respecte al mètode de referència. Així doncs, amb els resultats obtinguts podem concloure que no és recomanable
incloure aquests resultats d’IG% a l’informe de laboratori clínic.
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Relació entre el diàmetre de
les partícules LDL petites i denses (sd-LDL)
mesurat mitjançant
ressonància magnètica nuclear (RMN)
i la seva concentració de colesterol
obtinguda mitjançant
precipitació per densitat
B. Fernández Cidón, J. Ribalta Vives2,
M. J. Castro Castro, A. Padró Miquel,
M. Fanlo Maresma1, P. Alía Ramos, X. Pintó Sala1,
R. Rigo Bonnin, M. Guardiola2, B. Candás Estébanez
Àrea de Bioquímica Especial i Biologia Molecular
Laboratori Clínic
Unitat Funcional de Risc Cardiovascular
Medicina Interna
Hospital Universitari de Bellvitge. IDIBELL.
L’Hospitalet de Llobregat
CIBERObn
1˙

2

Departament de Medicina i Cirurgia
Universitat Rovira i Virgili

Introducció
Els individus amb dislipèmia aterogènica presenten augmentada la concentració de
les partícules LDL petites i denses (d’ara endavant sdLDL). Aquest augment és causat
per l’efecte de la concentració d’àcids grassos lliures (AGL) que mantenen la concentració de triglicèrids (Tg) augmentada, però es desconeix quines variables influeixen en la
concentració de colesterol que contenen (c-sdLDL). Actualment als laboratoris clínics no
existeixen mètodes practicables estandarditzats per mesurar la concentració de sdLDL ni
el seu contingut de colesterol. L’estudi mitjançant ressonància magnètica nuclear (RMN)
de lipoproteïnes és el procediment capdavanter per tal d’establir la concentració de partícules LDL petites i denses, ja que es pot determinar el seu diàmetre.
Pel que fa a la concentració de c-sdLDL, mitjançant un procediment de precipitació
adaptat al nostre laboratori és possible separar aquesta fracció i quantificar el colesterol
que contenen.
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Objectiu
Estudiar quines variables analitzades mitjançant RMN relacionades amb les partícules
sdLDL influeixen en la seva concentració de colesterol mitjançant un model multivariant
ajustat per variables control higiènic i dietètiques, genètiques i bioquímiques en una població de referència.
Material i mètodes
Es mesura la concentració de c-sdLDL en 85 mostres de sèrum d’una població de referència d’homes d’edats entre els 19 i 75 anys, recollides a l’Institut de Recerca Sanitària
Pere Virgili. Se separen les partícules sdLDL mitjançant un mètode de precipitació adaptat al Laboratori Clínic de l’Hospital de Bellvitge i es mesura la concentració de colesterol
a l’analitzador Cobas® 8000 (Roche Diagnostics). El perfil lipídic es caracteritza mitjançant
RMN (Vantera®, LipoScience Inc.)
S’inclouen en el model multivariant com a variables control l’edat, i aquelles que hagin
mostrat una contribució significativa l’anàlisi univariant (p < 0,05): índex de massa corporal (IMC), concentracions d’alanina-aminotransferasa (ALT), vitamina E (vite), triglicèrids,
AGL, colesterol HDL, colesterol IDL, apolipoproteïna B (ApoB), apolipoproteïna E (ApoE),
apolipoproteïna CIII (ApoCIII) i diàmetre (LZ). L’anàlisi estadística es realitza mitjançant el
programa SPSS v.17.0.
Resultats
La regressió multivariant ajustada per variables control proporciona un coeficient de determinació ajustat per les variables de control finals de R2 (ajustat) = 0,581 (p = 8,77 · 10-12).
A la taula 1 es mostren només aquelles que han estat significatives al model final.
Taula 1. Coeficients de la regressió lineal múltiple. B: coeficient de regressió,
β: coeficient de regressió estandarditzat, [IC95 %]: interval de confiança 95 %, p: significació estadística.
No han mantingut la significació en aquest model però formen part d’ell les variables
ALT, vite, HDL, ApoE, ApoCIII, IDL i edat.

Variables

B [IC95 %]

IMC (kg/m2)
ApoB (mg/dL)

β

p

0,016 [0,032 a 0,114]

0,175

0,048

0,071[0,025 a 0,116]

0,415

0,003

Tg (mmol/L)

0,182 [0,391 a 0,325]

0,352

0,013

AGL (ng/mL)

0,001 [-0,004 a 0,061]

0,264

0,084

LZ (nm)

-0,126[-0,212 a -0,396]

-0,394

0,005
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Conclusions
Pel nostre coneixement aquest és el primer treball que estudia quines variables són les
responsables de la concentració de colesterol de les partícules sdLDL. El diàmetre de les
partícules sdLDL determinat per RNM influeix significativament en la seva concentració
de colesterol. L’efecte que s’ha trobat és que com més petites són les partícules, major
és la concentració de colesterol. A més, també influeixen l’índex de massa corporal, la
concentració d’ApoB, de Tg i d’AGL.
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Cariotip convencional versus cariotip
molecular: experiència
al nostre centre durant 5 anys
E. Fernández Galán, I. Madrigal Bajo,
L. Rodriguez-Revenga, M. Milà
Servei de Bioquímica i Genètica Molecular (CDB)
Hospital Clínic de Barcelona

Introducció
L’estudi cromosòmic mitjançant cariotip convencional (d’ara endavant CC) amb tinció
de bandes G, ha estat el mètode tradicionalment emprat per al diagnòstic prenatal d’anomalies congènites. Els nous procediments de diagnòstic genètic prenatal, basats en el
cariotip molecular (CM), permeten l’anàlisi de les variacions en el nombre de còpies (CNV)
identificant pèrdues (delecions) i guanys (duplicacions) de material genètic amb una resolució molt superior al CC. La seva implementació en el diagnòstic prenatal ha suposat
una revolució, millorant significativament la sensibilitat i el temps de resposta. L’objectiu
d’aquest estudi és avaluar l’impacte que ha tingut al nostre centre la implementació del
CM al diagnòstic prenatal.
Material i mètodes
S’han estudiat retrospectivament les dades de tots els diagnòstics prenatals realitzats
en líquid amniòtic remesos al nostre servei durant el període de 2013-2017. S’ha realitzat
una anàlisi comparativa dels resultats en funció de si l’estudi genètic es va realitzar mitjançant un CC o un CM.
Resultats
CC: durant el període 2013-2017 s’han processat un total de 2 139 mostres de líquids
amniòtics. La indicació de l’estudi més freqüent va ser cribratge bioquímic amb resultat positiu (43,5 %) seguit d’anomalies ecogràfiques (26,5 %). Es van detectar un total
de 221 (10,3 %) anomalies cromosòmiques, la majoria (65 %) aneuploïdies. CM: durant
el mateix període es van processar un total de 1 433 mostres de líquids amniòtics. Les
indicacions més freqüents van ser la presència d’alteracions ecogràfiques (70 %) i restricció del creixement intrauterí (11 %). Es van detectar un total de 77 alteracions, 72 van ser
classificades com a patogèniques, 1 com a probablement patogènica i 4 com a variants
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de significat incert. Des de la incorporació del CM, el percentatge total de resultats patològics detectats ha augmentat d’un 6,0 % a un 10,6 % (Taula 1), la qual suggereix un
increment en la capacitat diagnòstica. De les 72 alteracions patogèniques detectades
per CM, 46 van presentar una mida < 5 Mb i no haurien estat detectades per CC. El CM
ha permès detectar un total 3,4 % d’anomalies addicionals al CC durant l’any 2017. En el
cas de malformacions fetals ha permès detectar un 4,9 % més d’anomalies addicionals
i un 1,7 % en les altres indicacions. D’acord amb la nostra experiència, les sol·licituds
de CM han augmentat progressivament en els darrers anys, substituït al CC en una part
important dels estudis realitzats (Figura 1).
Figura 1. Evolució del nombre d’estudis de diagnòstic prenatal realitzats en líquid amniòtic
durant el període 2013-2017.

Taula 1. Alteracions cromosòmiques detectades per CC i CM en líquid amniòtic durant el període 2013-2017.
L’última columna conté les anomalies patogèniques < 5 Mb detectades per CM en relació al total
(increment de la capacitat diagnòstica).

Any

CC

2013
2014

CM
(< 5 Mb / Total)

CM

Total

41/656 (6,3 %)

3/72 (4,2 %)

44/728 (6,0 %)

1/728 (0,1 %)

43/512 (8,4 %)

8/170 (4,7 %)

51/682 (7,5 %)

4/682 (0,6 %)

2015

54/451 (12,0 %)

17/330 (5,2 %)

71/781 (9,1 %)

8/781 (1,0 %)

2016

42/316 (13,3 %)

16/416 (3,9 %)

58/732 (7,9 %)

11/732 (1,5 %)

2017

41/204 (20,1 %)

28/445 (6,3 %)

69/649 (10,6 %)

22/649 (3,4 %)

Total

221/2 139 (10,3 %)

72/1 433 (5,0 %)

293/3 572 (8,2 %)

46/3 572 (1,3 %)
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Conclusions
La implementació del CM ha permès un increment en la capacitat diagnòstica, d’un 6 %
a un 10,6 %, a causa de la detecció de microduplicacions i microdelecions com la síndrome Williams-Beuren o la síndrome diGeorge, indetectables per CC. Tot i les millores
observades, cal tenir en compte que el CM presenta certes limitacions com és el fet que
no detecta mosaicismes < 20 % ni reorganitzacions cromosòmiques equilibrades. Tot i
que el CC no desapareixerà perquè té les seves indicacions, el CM aporta un rendiment
diagnòstic més elevat i està constituint l’estudi d’elecció pel diagnòstic prenatal.
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Estudi de la interferència
per l’hemòlisi de la concentració
de Troponina T ultrasensible (TnT-us)
en mostres de sèrum
A. Fernández Uriarte1, P. Salas Gómez-Pablos1,
P.M. Bauçá Roselló2, Ll. Juan Perea3,
M. Buxeda Figuerola4, E. Guillén Campuzano5
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Laboratori d’Urgències, Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Catlab
Terrassa
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Laboratori d’Urgències, Hospital Universitari Son Espases
Mallorca

Laboratori d’Urgències, Hospital Fundació Sant Joan de Déu de Martorell. Catlab
Martorell
4

Laboratori d’Urgències, Consorci Sanitari de Terrassa. Catlab
Terrassa
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Laboratori de Viladecavalls. Catlab
Viladecavalls

Introducció
La concentració de troponina T ultrasensible (TnT-us) queda modificada negativament
per l’hemòlisi en mostres de sèrum.
Durant l’any 2017, un 6,47 % dels resultats del mesurament de la concentració de
troponina no van ser informats en el nostre laboratori a causa d’un índex d’hemòlisi (d’ara
endavant IH) superior a l’establert pel fabricant.
Objectiu
Comprovar si l’IH que afecta el valor de la concentració de TnT-us és superior a l’establert pel fabricant (62 mmol/L) a fi de reduir el nombre de resultats no informats.
Material i mètodes
Es va preparar un hemolitzat segons el document tècnic de la Comissió de Metrologia
de la Societat Espanyola de Medicina de Laboratori (SEQC-ML) 2013.
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En primer lloc, es va realitzar un estudi d’interferències d’acord amb la guia
CLSI EP7-A2 i el document tècnic de la Comissió de Metrologia de la SEQC-ML 2013 per
establir el nostre valor discriminant d’IH, prenent com valor de referència del canvi el 10 %
de variació de la concentració de TnT-us.
Es van preparar 4 alíquotes de 40 mostres de sèrum. A tres d’elles es van afegir concentracions creixents d’hemolitzat i a la quarta la mateixa quantitat d’aigua destil·lada per
ajustar el volum (control). En totes es va mesurar la concentració de TnT-us i l’IH i es va
calcular el percentatge de variació respecte al control.
En segon lloc es va comprovar l’especificitat del valor discriminant d’IH obtingut. Per
això, es va determinar la variació de la concentració de TnT-us en 40 mostres de sèrum.
Es van preparar dues alíquotes de cada mostra, una de control i l’altra amb hemolitzat
amb valors d’IH compresos entre el proposat pel fabricant i l’obtingut en la primera part
de l’estudi.
L’IH es va mesurar en el mòdul c501 amb l’equip de reactius Serum Index Gen2 i la
concentració de TnT-us en el mòdul e601 amb l’equip de reactius Troponin T hs STAT,
mitjançant electroquimioluminiscència, ECLIA (Cobas® 6000, Roche/Hitachi).
Finalment es va comprovar l’efecte del canvi del valor discriminant d’IH en el nombre
de resultats de troponina informats.
Resultats
En l’estudi d’interferències vam obtenir dos valors discriminants diferents en funció de
la concentració de TnT-us. El resultat es modifica per sobre el 10 % amb l’IH > 80 mmol/L
per valors de TnT-us < 50 ng/mL, mentre que per a TnT-us > 50 ng/mL, aquest IH és
> 100 mmol/L.
L’especificitat per primer grup és del 94,73 %. De 19 mostres, tan sols una amb un
valor de la concentració de TnT-us < 50 ng/mL i amb l’IH superior a 80 mmol/L va tenir un
percentatge de variació superior al 10 %.
Pel segon grup, l’especificitat és del 100 %. Cap mostra amb un valor de la concentració de TnT-us > 50 ng/mL i amb l’IH superior a 100 mmol/L va tenir un percentatge de
variació superior al 10 %.
Conclusió
La concentració de TnT-us no es modifica significativament pel valor d’IH proposat pel
fabricant, sinó per un valor superior per qualsevol concentració de troponina. Per això, es
van fixar nous valors d’IH per anul·lar resultats.
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Des que es va activar aquesta regla, s’han informat un 27 % més de resultats de la
concentració de troponina.
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Immunoteràpia biològica
i alteracions tiroïdals
C. Fernández-Prendes1, I. Rosas1, M. López1,
M. Cucurull2, A. Pérez3, C. Abadía1, A. Boada4,
C. Esteve5, M.L. Granada1, E. Martínez-Cáceres5
1

Servei de Bioquímica Clínica
2

Servei d’Oncologia mèdica
3
4

Servei d’Endocrinologia
Servei de Dermatologia

Servei d’Immunologia
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona
5

L’increment de l’ús d’anticossos dirigits als inhibidors de punts de control immunològics (d’ara endavant CPI), especialment contra la mort cel·lular programada 1 (anti-PD1),
contra lligand de mort programada 1 (anti-PDL1) o contra antigen associat al limfòcit T
citotòxic 4 (anti-CTLA4) en el tractament de neoplàsies com el càncer de pulmó o el
melanoma ha portat a un augment paral·lel dels efectes immunes adversos com les alteracions tiroïdals, moltes d’elles autoimmunes.
L’objectiu d’aquest estudi va ser analitzar la incidència d’alteracions tiroïdals en els
pacients tractats amb CPI en un hospital terciari del Barcelonès nord.
Mètode
Anàlisi retrospectiva de pacients tractats amb CPI entre el 2014 i el 2017. La prevalença d’alteracions tiroïdals es va avaluar mitjançant la concentració de substància de
tirotropina (TSH) en el plasma (valors de referència = 0,35-4,94 µUI/mL) i la concentració de massa de tiroxina no unida a proteïna (fT4) en el plasma (valors de referència = 0,7-1,48 ng/dL). Els 290 pacients es van dividir en funció del fàrmac rebut. Les
alteracions tiroïdals es van qualificar d’importants quan la concentració de substància de
TSH era < 0,1 µUI/mL o > 10 µUI/mL o la concentració de massa de tiroxina no unida a
proteïna era < 0,5 ng/dL o >2 ng/dL.
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Resultats
El 63,8 % dels pacients van patir càncer de pulmó, 18,3 % melanoma, 6,9 % carcinoma urotelial i l’11 % altres tipus de càncer.

Mecanisme d’acció

Nombre
de pacients

Pembrolizumab

anti-PD1

43

Nivolumab

anti-PD1

139

Atezolizumab

anti-PDL1

36

Durvalumab

anti–PDL1

11

Ipilimumab

anti-CTLA4

5

anti-CTLA4/anti-PD1

8

Fàrmac

Ipilimumab/Nivolumab
Altres

Gravetat
Lleu:7
Important:10
Lleu: 25
Important: 25
Lleu: 8
Important: 7
Lleu: 1
Important: 0
Lleu: 0
Important: 1
Lleu: 2
Important: 1

Alteracions
tiroidals (%)
39,53 %
35,97 %
41,66 %
9,09 %
20 %
27,27 %

48

La taula mostra els pacients agrupats d’acord amb el fàrmac rebut, el seu mecanisme
d’acció i la gravetat de les alteracions tiroïdals.
La prevalença de les alteracions tiroïdals va variar molt en funció del fàrmac rebut (des
del 41,66 % en els pacients tractats amb atezolizumab al 9,09 % en els pacients tractats
amb durvalumab). Les alteracions tiroïdals no es van associar al mecanisme d’acció del
fàrmac rebut.
Conclusió
A causa de l’alta freqüència de malaltia tiroïdal en els pacients tractats amb CPI, és
important protocol·litzar el monitoratge de la concentració en el plasma de les hormones
tiroïdals I dels anticossos antitiroïdals periòdicament.
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Utilitat de les magnituds bioquímiques
en la valoració dels vessaments serosos
C. Fernández-Prendes, M. López Molina, A. Martínez,
I. Rosas, J. Nieto Moragas, D. Regidor, E. Ramos,
M. González, M. A. Llopis Díaz, C. Morales-Indiano
Laboratori Clínic Metropolitana Nord (LCMN)
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
La classificació inicial dels líquids serosos en transsudats o exsudats constitueix el
primer pas en l’orientació diagnòstica dels vessaments, ja que ens informa sobre la possible etiologia i el mecanisme fisiopatològic desencadenant, permetent als facultatius
clínics implementar un tractament adequat. En l’actualitat els criteris de Light, publicats
l’any 1972, segueixen sent utilitzats per a la diferenciació. Els criteris de Light es defineixen per un quocient de concentració de proteïna entre el líquid i el sèrum superior
a 0,5 (C-PT > 0,5), un quocient de concentració de lactat-deshidrogenasa (d’ara endavant
LDH) entre el líquid i el sèrum superior a 0,6 (C-LDH > 0,6) i una concentració d’LDH superior en 2/3 al límit superior de referència de la concentració de LDH en el plasma, per a
la identificació d’exsudats, complint-se almenys un dels criteris. Els criteris de Light presenten una elevada sensibilitat per detectar exsudats, però classifiquen incorrectament
un 20-30 % dels transsudats. Per aquest motiu, a vegades és necessària la utilització
d’altres magnituds bioquímiques a fi de millorar la classificació dels vessaments.
Objectiu
Avaluar els criteris de Light en els líquids serosos, així com la incorporació del gradient
de la concentració de proteïna entre el sèrum i el líquid (G-Pro), el gradient de la concentració d’albúmina (G-Alb) i el quocient d’albúmina (C-Alb) en la millora de la classificació
entre exsudat i transsudat.
Material i mètode
Es van estudiar un total de 54 líquids serosos, dels quals 36 corresponien a líquids
ascítics i 18 a líquids pleurals. Es va determinar, tant en els líquids com en el plasma, la
concentració de proteïna, LDH i albúmina mitjançant espectrometria (AU 5800, Beckman
Coulter). Es van calcular els millors valors discriminants mitjançant les àrees sota la corba
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(AUC) de les corbes de rendiment diagnòstic (ROC) per classificar els vessaments en exsudats i transsudats. Els resultats es van analitzar amb el programa estadístic SPSS v20.0.
Resultats
Dels líquids pleurals estudiats, el 83 % van correspondre a exsudats sent la neoplàsia
i els vessaments parapneumònics les causes més freqüents. En canvi, quant als ascítics,
el 64 % van correspondre a transsudats, sent la causa més freqüent l’hepatopatia (vegeu la taula 1). De forma similar al que està descrit a la bibliografia, els criteris de Light
van classificar correctament el 81 % dels vessaments estudiats, identificant erròniament
un 19 % dels líquids com exsudat corresponent a transsudat. A la taula 2 es mostren els
millors valors discriminants per G-Alb, C-Alb i G-Pro en la classificació entre exsudat i
transsudat. Aplicant els valors discriminants obtinguts, el G-Alb, C-Alb i el G-Pro classifiquen correctament el 89 %, 92,6 % i 94 % respectivament. La combinació dels criteris de
Light amb qualsevol de les 3 magnituds estudiades va permetre classificar el 100 % dels
vessaments serosos correctament.
Taula 1. Etiologia dels líquids pleurals i ascítics estudiats.

Etiologia

Líquids pleurals

Líquids ascítics

(n = 18)

(n = 36)

Neoplàsia

33,3 %

13,9 %

Hepatopatia

5,6 %

58,3 %

Infeccions

38,9 %

13,9 %

Cardiopatia

11,1 %

5,6 %

Malalties autoimmunes

5,6 %

2,8 %

Trombosis Venoses Profundes

5,6 %

X

X

5,55 %

Politraumatismes

Taula 2. Valor discriminant, sensibilitat i especificitat per les magnituds G-Alb, G-Pro i C-Alb analitzades.

Líquids pleurals

Líquids ascítics

G-Alb

G-Pro

C-Alb

G-Alb

G-Pro

C-Alb

Valor discriminant

12,2 g/L

29,5 g/L

0,52 g/L

13,3 g/L

32,3 g/L

0,4 g/L

Sensibilitat

86,7 %

93,3 %

93,3 %

84,6 %

100 %

100 %

Especificitat

100 %

100 %

100 %

100 %

95,65 %

86,96 %

0,956

0,978

0,978

0,979

0,987

0,972

AUC
IC (95 %)
p

0,850-1,000 0,916-1,000
< 0,0001

< 0,0001

0,916-1,000 0,946-1,000 0,958-1,000 0,929-1,000
< 0,0001
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< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

Conclusió
El gradient de la concentració de proteïna entre el sèrum i el líquid, G-Pro, és la magnitud individual que millor classifica els vessaments serosos en exsudats i transsudats,
independentment que siguin ascítics o pleurals. Un valor inferior a 29,5 g/dL en els líquids
pleurals i un valor inferior a 32,3 g/L en els ascítics permet la identificació dels vessaments com exsudats. Considerem important que els laboratoris d’urgències, a més de
determinar els criteris de Light, incorporin el càlcul de G-Pro en el seu estudi amb l’objectiu de facilitar al clínic una informació útil en l’orientació diagnòstica i el tractament del
vessament.
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Diagnòstic de sífilis
amb algoritme diagnòstic invers.
Experiència de 10 anys
M.J. Ferri, M. Aparicio, A. Godó, X. Queralt
Laboratori Clínic Territorial de Girona
Parc Hospitalari Martí Julià
Salt

Introducció
La sífilis és una malaltia de transmissió sexual causada pel Treponema pallidum, que
afecta tant a homes com a dones. Per les seves característiques clíniques i mecanisme
de transmissió és un problema de salut pública.
Amb l’increment de la demanda en el diagnòstic de sífilis, es va canviar en el nostre
laboratori l’algoritme diagnòstic tradicional per l’invers, el qual comença amb una determinació treponèmica que en el cas de tenir un resultat positiu dóna lloc a la realització
d’una determinació no treponèmica i una altra treponèmica.
Material i mètodes
El nostre objectiu és analitzar la demanda i els resultats de determinacions pel diagnòstic de sífilis des que es va implementar el nou protocol diagnòstic, període 2007-2017.
Determinacions treponèmiques: CMIA (acrònim de l’anglès chemiluminescent microparticle immunoassay), mitjançant l’analitzador Architect d’Abbott Diagnostics, i FTA
(fluorescent treponemal antibodies). Determinació no treponèmica: VDRL (venereal disease research laboratory).
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Resultats

2008

Total Dets

Nous Casos

13 847

31

Nous Casos
Homes
10,1 %

24

Dones
9%

7

17,5 %

2009

10 713

29

9,4 %

22

8,2 %

7

17,5 %

2010

10 603

34

11,1 %

28

10,5 %

6

15 %

2011

9 858

11

3,6 %

8

3%

3

7,5 %

2012

8 377

27

8,8 %

26

9,7 %

1

2,5 %

2013

8 407

27

8,8 %

26

9,7 %

1

2,5 %

2014

8 483

23

7,5 %

21

7,9 %

2

5%

2015

9 299

38

12,4 %

33

12,4 %

5

12,5 %

2016

9 305

45

14,7 %

42

15,7 %

3

7,5 %

2017

10 039

42

13,7 %

37

13,9 %

5

12,5 %

Total

307

40

Durant aquest període el nombre total de determinacions ha estat de 98 931.
El 97 % de les determinacions al llarg d’aquests anys han tingut un resultat negatiu, i
només un 3 % dels resultats són positius dels quals hi ha 307 nous diagnòstics.
La demanda més gran és en el sexe femení amb un 53 %, però la majoria de casos
amb resultats positius afecta els homes en els darrers últims anys.
Edat

0-17

18-29

30-39

40-59

> 60

2008

0

11

7

9

4

2009

0

8

9

9

3

2010

1

10

12

8

3

2011

0

6

3

2

0

2012

0

5

9

11

2

2013

0

13

5

8

1

2014

1

11

6

4

1

2015

0

8

11

14

5

2016

2

12

7

19

5

2017

0

13

8

17

4

Total

4

97

77

101

28
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El ventall d’edat amb més demanda de la determinació és de 30-39 anys amb un 37 %
dels casos seguit del grup d’edat de 40-59 anys.
Els ventalls d’edat amb més casos amb resultats positius són dels 18 als 29 i
dels 40 als 59 anys.
Conclusions
El 97 % de les determinacions realitzades donen un resultat negatiu i la demanda més
gran correspon a dones entre 30-39 anys a causa que el cribratge de la sífilis està inclòs
en el protocol d’embaràs.
La incidència més gran de sífilis afecta els homes d’edats compreses entre
els 18 i 59 anys, normalment homes que tenen sexe amb homes.
En els 3 últims anys s’observa un augment dels casos nous en homes.
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Evolució de l’hepatitis A
en la població entre els anys 2009-2017
M.J. Ferri, M. Aparicio, A. Godó, X. Queralt X.
Laboratori Clínic Territorial de Girona
Parc Hospitalari Martí i Julià
Salt

Introducció
L’hepatitis A és una malaltia infecciosa produïda pel virus de l’hepatitis A (d’ara endavant VHA). Presenta una distribució universal, però la seva prevalença és variable en
diferents àrees geogràfiques Conèixer la seroprevalença d’anticossos contra el virus és
important per a dissenyar estratègies de vacunació. La seva incidència ha disminuït els
darrers anys pels programes de vacunació i la millora de les condicions higièniques. La
prevalença dels anticossos contra el VHA augmenta amb l’edat per la probabilitat a l’exposició al virus.
Objectius
El nostre objectiu és analitzar la demanda de les determinacions d’immunoglobulina G
contra el VHA i la prevalença d’immunització segons el sexe i l’edat.
Material i mètodes
Estudi retrospectiu; s’han analitzat els pacients des del 2009 fins al 2017 de la nostra
àrea de referència als quals se’ls va sol·licitar la determinació d’anticossos del tipus IgG
contra el VHA. El procediment es va realitzar mitjançant l’analitzador Architect (Abbott
Diagnostics).
Resultats
S’ha mesurat la concentració d’anticossos del tipus IgG contra el VHA a 15537 pacients i podem observar una major demanda en els homes (10,6 % superior).
Sexe

Nombre de determinacions

%

Dona

6 943

44,7

Home

8 594

55,3
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En analitzar l’associació entre estat immunitari i l’edat, s’observen diferencies estadísticament significatives entre els diferents grups.
La majoria de les persones immunitzades tenen entre 30 i 50 anys. No s’observen
diferències entre els 3 primers grups d’edat.
Ventall d’edat

Nombre de determinacions

%

% positius

0-10

2 101

13,5

43,5

11-19

1 746

11,2

71,2

20-29

2 689

17,3

70,7

30-39

3 436

22,1

56,8

40-49

2 660

17,1

61,9

≥ 50

2 905

18,7

85,6

Conclusió
La prevalença d’anticossos del tipus IgG contra el VHA és més alta a partir dels 50 anys
en la nostra àrea geogràfica com s’ha descrit en altres grups d’estudi.
En els grups de nens i joves la prevalença és superior a l’observada en altres estudis
de l’estat espanyol, a causa que probablement Catalunya va ser la primera regió europea
que va incloure en el calendari la vacunació universal en nens de l’hepatitis A.
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Avaluació de la mesura de procalcitonina
en un analitzador AFIAS
X. Filella Pla, R. Fernández Bonifacio,
E. Fernández-Galan
Servei de Bioquímica i Genètica Molecular (CDB)
Hospital Clínic - IDIBAPS
Barcelona

Introducció
La procalcitonina (d’ara endavant PCT) és un pèptid de 116 aminoàcids, precursor de
la calcitonina. Diversos estudis han mostrat la seva utilitat tant en el diagnòstic i seguiment de la infecció bacteriana com per decidir l’ús d’antibiòtics en el tractament d’aquests
pacients. Valors de la seva concentració en el plasma superiors a 0,1 μg/L s’observen en
infeccions localitzades, mentre que concentracions superiors a 0,5 μg/L i fins a 2 μg/L
s’observen quan la infecció esdevé sistèmica o bé en processos inflamatoris no infecciosos (cirurgia, traumatismes, cremades). Finalment, concentracions superiors a 2 μg/L
suggereixen un alt risc de progressió a infecció sistèmica severa i concentracions superiors a 10 μg/L s’associen a una molt elevada probabilitat de sèpsia severa o de xoc sèptic.
La disponibilitat d’analitzadors que proporcionin, amb un maneig fàcil i de forma fiable,
la mesura de la PCT prop del pacient podria ser de gran interès en la pràctica clínica, en
reduir el temps de diagnòstic per a pacients amb sospita d’infecció greu i sèpsia.
Objectiu
L’objectiu de l’estudi ha estat avaluar la precisió de mesura (imprecisió) mitjançant el
procediment AFIAS PCT, així com realitzar una comparació amb les concentracions de
PCT mesurades en un analitzador Kryptor Compact Plus.
Mètodes i pacients
El procediment AFIAS PCT és un immunoanàlisi de tipus sandvitx amb detecció per
fluorescència que mesura la concentració de PCT. Es tracta d’un procediment semiautomatitzat que es realitza en un analitzador Automatic Fluorescence Immuno-Assay 6 (AFIAS 6). L’AFIAS 6 és un analitzador que utilitza un equip de reactius individual
per cada mostra i permet la mesura de PCT prop del pacient, amb possibilitat de treballar
amb una mostra de sèrum, plasma i sang capil·lar. L’analitzador proporciona resultats
en 12 minuts, té un interval de mesura de 0,1 a 100 μg/L i utilitza 50 µL de mostra.
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Per valorar la imprecisió es van utilitzar dos controls comercials (Liaison Control
Brahms PCT II), amb concentracions mitjanes d’1,6 i 49,9 μg/L. Aquests controls es van
mesurar 10 vegades en un mateix dia i 10 vegades en dies diferents per obtenir els coeficients de variació (CV) intraserial i interserial, respectivament. La concentració de PCT es
va mesurar en l’analitzador AFIAS i en un Kryptor Compact Plus en el sèrum de 100 pacients. La comparació de resultats es va realitzar amb el mètode de Passing-Bablock.
L’estudi va obtenir l’autorització del Comitè Ètic d’Investigació Clínica de l’Hospital Clínic
de Barcelona.
Resultats
El CV intraserial va ser del 4,44 % i 5,69 % per al control alt i baix, respectivament. El
CV interserial per aquests controls va ser respectivament del 5,66 i 4,38 %.
La comparació dels resultats del procediment AFIAS PCT amb el procediment
Brahms PCT Kryptor va mostrar una elevada correlació, amb un pendent de 0,928 (0,846-1)
i una intersecció de -0,002 (-0,040-0,024). L’índex de correlació r va ser de 0,999. Es va realitzar també una comparació de resultats per a mostres amb una concentració de procalcitonina entre 0,5 i 10 μg/L obtenint els següents resultats: pendent d’1,054 (0,905-1,276),
intersecció de -0,125 (-0,395-0,117) i r = 0,928.
Conclusions
El procediment PCT AFIAS ofereix resultats comparables als obtinguts en l’analitzador
Kryptor Compact Plus, amb uns valors de imprecisió acceptables i sempre inferiors al 6 %.
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Bacterièmia associada a
catèter venós central
per Leuconostoc mesenteroides
I. Fort Gallifa1, F. Ballester1, I. Pujol1,2,
A. Mohamad Jammoul2, S. Iftimie2, A. F. López2,
X. Gabaldó Barrios1, M. Juanpere Aixalà1,
E. Martínez Sánchez1, S. Cladellas Nuñez1,
E. Giménez Fernández1, F. Gómez Bertomeu1,
J.C. de la Fuente Redondo1, J.M. Simó Sisó1
1

Laboratori de Referència Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre
Reus
2

Hospital Universitari Sant Joan de Reus
Reus

Objectiu
Presentar un cas clínic de bacterièmia associada a un catèter venós central causada
per Leuconostoc mesenteroides, un microorganisme poc habitual.
Presentació del cas clínic
Es tracta d’una dona de 70 anys que l’agost del 2017 va acudir a l’Hospital de Dia de
Medicina Interna per febrícula d’una setmana d’evolució. La pacient era portadora d’una
ileostomia des d’abril del 2016 com a conseqüència d’una resecció intestinal per un abscés intraabdominal amb isquèmia i peritonitis fecaloide. Va ser necessària una reintervenció transcorreguts tres dies per dehiscència de la sutura. Posteriorment va desenvolupar
un xoc sèptic que va requerir ingrés a l’UCI. L’evolució va ser favorable i finalment va ser
donada d’alta amb la col·locació d’un catèter venós central per a nutrició parenteral.
A la palpació abdominal destaca un discret dolor a l’hipocondri dret. A l’ecocardiografia no s’observen signes ni imatges suggestives d’endocarditis.
S’extreuen mostres de sang per cursar hemocultius de vena perifèrica i a través del
catèter i s’instaura teràpia empírica antibiòtica amb 150 mg de gentamicina i 2 g de
ceftriaxona diaris per via endovenosa. Respecte als resultats del laboratori destaquen,
principalment, una concentració de nombre de leucòcits de 12,98 x 103/mL (interval de
referència = 4,19-9,43 x 103/mL) i una concentració de massa de proteïna C reactiva
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de 9,48 mg/dL (interval de referència = 0,00-0,50 mg/dL) juntament amb altres magnituds, reactants de fase aguda, fora de l’interval de referència: concentració en el plasma
de transferrina per sota del límit inferior i concentració de ferritina i eritrosedimentació per
sobre del límit superior.
A les 24 hores es detecta el creixement d’un microorganisme en els hemocultius de
les mostres provinents del catèter central i de vena perifèrica, objectivant-se a la tinció de
Gram cocs gram positius amb morfologia similar a la de l’estreptococ. Es cursa un antibiograma preliminar de disc-placa on s’observa resistència a la vancomicina i sensibilitat
a l‘eritromicina. Posteriorment es cursa un antibiograma de disc-placa complet el resultat
del qual és el següent: penicil·lina i ampicil·lina I (sensibilitat intermèdia), ceftriaxona, cefotaxima, trimetoprim/sulfametoxazol i vancomicina R (resistència) i clindamicina, daptomicina i eritromicina S (sensibilitat). D’acord amb l’antibiograma, es retira l’administració
de ceftriaxona i gentamicina i es canvia la teràpia antibiòtica a daptomicina 350 mg/dia.
S’identifica el bacteri mitjançant un procediment basat en l’espectrometria de masses
MALDI-TOF (acrònim de l’anglès matrix-assisted laser desorption-ionization—time of
flight) amb la base de dades Biotyper v 3.1 (Bruker®) com a Leuconostoc mesenteroides.
Discusió
Destaquem el cas per l’aïllament de Leuconostoc mesenteroides, microorganisme poc
habitual com a causa de sèpsia. El probable focus de la infecció va ser el catèter venós
central, tal com s’esdevé sovint amb aquest microorganisme. La característica principal
de Leuconostoc mesenteroides pel que fa a la resistència a la vancomicina és la composició del pentapèptid de la paret cel·lular, lloc d’unió per a la vancomicina, on la terminació
del pentapèptid és l’alanina-lactat en lloc d’alanina-alanina, causa per la qual la vancomicina no pot actuar. Això fa que Leuconostoc mesenteroides sigui intrínsecament resistent
a vancomicina, motiu pel qual es va haver de tractar amb daptomicina.
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Introducció
S’han estudiat diferents algoritmes per a la detecció de Clostridium difficile en pacients hospitalitzats i, en general, s’assumeix com a cost-efectiu un algoritme basat en
l’enzimoimmunoanàlisi seguit per la confirmació molecular en casos no concloents. Això
no obstant, només un nombre limitat d’estudis han avaluat clarament l’impacte del cost
a nivell hospitalari de diferents determinacions de laboratori, tenint en compte variables
específiques en el control d’infecció per Clostridium difficile (d’ara endavant ICD).
L’objectiu d’aquest estudi és analitzar els costos del nostre algoritme de diagnòstic
de laboratori d’ICD, segons la nostra prevalença i la gestió hospitalària en l’aïllament, la
teràpia i la desinfecció.
Material i mètodes
Estudi observacional d’octubre del 2015 a octubre del 2017 dels casos determinats
mitjançant un únic procediment basat en l’enzimoimmunoanàlisi (EIA) per mesurar la concentració de substància arbitrària de glutamat deshidrogenasa (GDH) i de toxina (Monlab).
Els casos no concloents (casos en què només la concentració de GDH o la concentració de toxina estan per sobre l’interval de referència), van ser confirmats per detecció
molecular dels gens de les toxines (Orion GenRead).
–251–

L’espera de la confirmació en els dies següents va motivar l’aïllament del pacient i
teràpia amb antibiòtics.
Mitjançant la consulta d’històries clíniques, es va recopilar el tractament antibiòtic
d’aquells casos amb resultat de Clostridium toxigènic o no concloent, descartant els que
no van ser tractats o en els que no es van poder recollir dades.
Es va calcular el cost mitjà atribuïble a l’aïllament i el tractament antibiòtic, segons els
preus referenciats:
• Costs farmacològics1
–– Metronidazol oral: 0,24 €/dia
–– Metronidazol intravenós: 1,41 €/dia
–– Vancomincina oral: 1,9 €/dia
–– Fidaxomicina: 144 €/dia
• Costs aïllament2
–– Guants d’un sol ús: 0,03 €/dia
–– Bata d’un sol ús: 0,22 €/dia
–– Termòmetre d’un sol ús: 0,15 €/dia
No es va contemplar la despesa associada a les mesures de neteja i l’aïllament en
habitació individual ni els costos indirectes del personal sanitari.
Resultats
Es van estudiar 1 239 mostres de femta (49,9 % homes i 50,1 % dones d’edat mitjana
de 69,07 ± 18,37 anys).

Preus consultats en el BOT i Nomenclàtor, PVL amb descompte del 7,5 %. Segons dosis diàries per indicació
del tractament.
2.
Asensio A, Bouza E, Grau S, Rubio Rodríguez D, Rubio Terrés C. Coste de la diarrea asociada a Clostridium
difficile en España. Rev Esp Salud Pública 2013;87:25-33.

1.
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Immunocromatografia
(EIA)
Clostridium no toxigènic (%)

Mitjana dies d’espera
de confirmació

PCR*

1 071 (86,4)

Clostridium toxigènic (%)

75 (6,1)

Clostridium no concloent (%)

93 (7,5)

Resultat negatiu (%) 45 (56,3)

1,6

Resultat positiu (%) 35 (43,8)

* En 13 casos no concloents no es va sol·licitar l’estudi per la reacció en cadena per la polimerasa (PCR).

El tractament antibiòtic d’aquells casos amb resultat d’ICD per Clostridium toxigènic o
no concloent va ser (n = 103):
Tractament

Freqüència (%)

Cost/dia (€)

Metronidazol oral

59 (57,3)

0,24

Metronidazol intravenós

28 (27,2)

1,41

Fidaxomicina

7 (6,8)

144

Metronidazol/fidaxomicina

4 (3,9)

144,24

Metronidazol/vancomicina

3 (2,9)

2,14

Vancomicina

1 (0,97)

1,9

Metronidazol/vancomicina/fidaxomicina

1 (0,97)

146,38

Aïllament

0,4
Total

17,84

Va haver-hi un 56,3 % de casos amb un resultat inicial no concloent que van requerir
confirmació mitjançant el procediment basat en la reacció en cadena per la polimerasa
(PCR) amb resultat negatiu, sent tractats i amb mesures d’aïllament fins a tenir el resultat
de la prova confirmatòria. El cost va ser de 28,54 € per cada cas (17,84 € x 1,6 dies d’espera de la confirmació).
Conclusió
El 56,3 % dels casos amb resultats no concloents mitjançant immunocromatografia
són tractats i aïllats innecessàriament en el nostre centre, amb una despesa aproximada
de 28 €/cas. La disponibilitat de procediments ràpids basats en la PCR en el laboratori
implicaria un menor ús empíric d’antimicrobians, una millora en l’atenció del pacient i un
probable estalvi sanitari associat.
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Introducció
La quantificació dels limfòcits intraepitelials (d’ara endavant LIEs) i la determinació de
l’immunofenotip de les seves poblacions (TCRgd i CD3-) pel procediment basat en la
citometria de flux constitueixen eines diagnòstiques útils per al diagnòstic de la malaltia
celíaca (MC), però també per avaluar l’activitat de la malaltia i per identificar les característiques atípiques (MC latent i potencial) i, fins i tot, les formes asimptomàtiques (MC
silenciosa).
Els objectius d’aquest estudi han estat determinar l’interval de referència de les poblacions de LIEs per citometria de flux, establir la seva rendibilitat diagnòstica en la MC
i avaluar aquestes subpoblacions de LIEs enfront dels valors del marcador biològic, els
anticossos de tipus immunoglobulina A contra la transglutaminasa tissular (IgA-TTG).
Mètode
Estudi transversal prospectiu de 64 pacients (37 nens i 21 adults) consecutius amb
una edat de 19,05 ± 14,89 anys en els quals es determinen els LIEs per citometria de flux
des de juliol del 2017 fins a gener del 2018.
Les dades clíniques i histològiques es van recollir segons la informació continguda en
les històries mèdiques, subdividint els pacients en celíacs (n = 24) i no celíacs (n = 32). El
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diagnòstic de MC es va basar en els criteris de la Societat Europea de Gastroenterologia,
Hepatologia i Nutrició Pediàtrica (ESPGHAN).
Es recull la biòpsia en una solució de medi complet (RPMI 1 640 + 10 % de sèrum boví).
La desepitelització es duu a terme incubant la biòpsia a temperatura ambient amb 10 mL
de medi complet + 20 mL 0,5 M de DTT + 100mL 0,1 M EDTA durant 60 minuts en un rotor
vertical a velocitat de 12 rpm. Centrifugació 7 minuts a 1 800 rpm a temperatura ambient.
Es decanta el sobrenadant i es resuspèn el precipitat en 70 mL de PBS. Es marca cada
mostra amb anticossos monoclonals FITC-CD103, PE-TCRgd, APC-CD45 i PercP-CD3,
segons el fabricant (Becton Dickinson). S’incuba a 4 ºC durant 30 minuts en la foscor.
S’afegeixen 2 mL de PBS i se centrifuga 5 minuts a 1 800 rpm. Es decanta el sobrenadant
i resuspèn el precipitat amb uns 500 mL de PBS.
L’anàlisi estadística es va realitzar amb SPSS v. 23. El valor discriminant («punt de tall»)
de les subpoblacions TCRgd i CD3- es va estimar mitjançant corbes de rendiment diagnòstic (ROC, acrònim de l’anglès receiver operating characteristic), de manera que es va
obtenir la major exactitud diagnòstica. La correlació entre IgA-TTG i les subpoblacions
TCRgd i CD3- es va calcular mitjançant la prova rho de Spearman.
Resultats
L’anàlisi de la corba ROC realitzada en les subpoblacions de LIEs per aquells que
van tenir un diagnòstic definitiu (n = 56), van mostrar uns punts de tall òptims d’11,16 %
(sensibilitat = 100 % i especificitat = 91 %, AUC = 0,977) i de 8,76 % (sensibilitat = 79 % i
especificitat = 91 %, AUC = 0,896) per a TCRgd i CD3-, respectivament.

A mesura que augmentaven les concentracions en el plasma de TTG IgA, es va observar una tendència lineal cap a un major percentatge de la subpoblació TCRgd (r = 0,488,
p = 0,011). No es va trobar cap correlació en la subpoblació dels CD3-.
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Conclusions
El limfograma de LIEs òptim en el present estudi en el diagnòstic de malaltia celíaca
ha estat amb punts de tall de ≥ 11 % i de ≤ 9 % per a les subpoblacions de TCRgd i CD3-,
respectivament. Hem detectat que, a mesura que augmenten les concentracions en el
plasma de TTG IgA (relacionats amb una malaltia celíaca més activa), augmenta la proporció de la subpoblació TCRgd.

–257–

Rendiment diagnòstic de la detecció
de limfòcits intraepitelials mitjançant
citometria de flux en la malaltia celíaca
X. Gabaldó Barrios1, M. Juanpere Aixalà1,
I. Fort Gallifa1, E. Martínez Sánchez1,
S. Cladellas Nuñez1, E. Giménez Fernández1,
S. López Aguiar, G. Castillejo de Villasante2,
J.M. Simó Sisó1
1

Laboratori de Referència Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre
Reus
2

Hospital Universitari Sant Joan de Reus
Reus

Introducció
L’augment dels limfòcits intraepitelials (d’ara endavant LIEs) al llarg de les vellositats
intestinals és l’única anomalia que es troba en la lesió de tipus Marsh. No obstant, no
és suficient per a un diagnòstic definitiu de la malaltia celíaca (MC). S’han introduït altres
exàmens diagnòstics complementaris en casos dubtosos per a l’estudi dels LIEs, com és
el procediment basat en la citometria de flux.
Material i mètodes
Estudi transversal prospectiu de 56 pacients consecutius (18,02 ± 13,92 anys) sotmesos a la determinació de LIEs per citometria de flux des de juliol del 2017 fins a gener del 2018.
Les dades clíniques i histològiques es van recollir segons la informació continguda en
les històries mèdiques, subdividint els pacients en celíacs (n = 24) i no celíacs (n = 32). El
diagnòstic de MC es va basar en els criteris de la Societat Europea de Gastroenterologia,
Hepatologia i Nutrició Pediàtrica (ESPGHAN).
Es recull la biòpsia en una solució de medi complet (RPMI 1 640 + 10 % de sèrum boví).
La desepitelització es duu a terme incubant la biòpsia a temperatura ambient amb 10 mL
de medi complet + 20 mL 0,5 M de DTT + 100 mL 0,1 M EDTA durant 60 minuts en un
rotor vertical a velocitat de 12 rpm. Centrifugació 7 minuts a 1 800 rpm a temperatura
ambient. Es decanta el sobrenadant i es resuspén el precipitat en 70 mL de PBS. Es
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marca cada mostra amb anticosos monoclonals FITC-CD103, PE-TCRgd, APC-CD45 i
PercP-CD3, segons el fabricant (Becton Dickinson). S’incuba a 4 ºC durant 30 minuts en
la foscor. S’afegeixen 2 mL de PBS i se centrifuga 5 minuts a 1 800 rpm. Es decanta el
sobrenadant i resuspén el precipitat amb uns 500 mL de PBS. Adquisició en FACS calibur
(Becton Dickinson).
Els resultats del procediment basat en la citometria, segons els valors discriminants
(«punts de tall») d’un percentatge ≤ 8,5 % de TCRgd i ≥ 10 % per CD3-, es van classificar en:
• Patró citomètric celíac: Augment del percentatge de TCRgd i disminució de CD3• Patró incomplet celíac: Augment només del percentatge de TCRgd
• Patró normal: percentatge de TCRgd i CD3- dins dels valors de referència
Les biòpsies duodenals es van categoritzar segons classificació de Marsh. Les lesions
es van dividir en quatre categories: sense alteracions, Marsh I-II, Marsh IIIa-IIIb i Marsh IIIc.
L’anàlisi estadística es va realitzar amb SPSS v. 23. Les variables quantitatives es van
descriure mitjançant la mitjana i els percentils 25 i 75. L’anàlisi va ser efectuada mitjançant
proves no paramètriques (U-Mann Whitney o Kruskal-Wallis, segons el cas).
Resultats
La mitjana dels percentatges de TCRgd i CD3- segons el resultat de l’anatomia patològica i el diagnòstic clínic va ser:
TCRgd (%)

CD3- (%)

Classificació Marsh
Sense alteracions (n = 33)

7,31 (3,58-9,36)

Marsh I-II (n = 6)

22,04 (3,76-42,76)

Marsh IIIa-IIIb (n = 14)

37,7 (27,11-48,47)

Marsh IIIc (n = 3)

22,72 (14,09-38,5)
p < 0,01

29,28 (17,58-)

7,75 (0,61-8,6)
3,9 (1,02-8,36)

p < 0,01

0,5 (0,2-)

Diagnòstic clínic
No celíac (n = 32)
Celíac (n = 22)

6,41 (3,30-8,15)
36,74 (24,68-44,76)

p < 0,01
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21,91 (14,04-38,63)
2,76 (0,71-8,03)

p < 0,01

Tenint en compte el patró citomètric de les poblacions TCRgd i CD3- estudiades i el
diagnòstic clínic, el procediment va tenir les característiques diagnòstiques següents:

Patró citomètric complet (n = 20)
Patró citomètric incomplet (n = 9)

Sensibilitat
% (IC95 %)

Especificitat
% (IC95 %)

95
(73,06-99,74)
80
(29,88-98,95)

96,3
(97,11-99,81)
83,9
(65,53-93,91)

Valor predictiu
positiu
% (IC95 %)
95
(73,06-99,74)
44,44
(15,34-77,35)

negatiu
% (IC95 %)
96,3
(79,11-99,81)
96,3
(79,11-99,81)

Conclusions
Segons les nostres dades preliminars, la citometria de flux és una eina potent, ràpida,
sensible i reproduïble per a l’estudi dels limfòcits intraepitelials en el diagnòstic de malaltia celíaca.
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Introducció
El cribratge combinat de primer trimestre de l’embaràs permet identificar les gestants
que presenten una major probabilitat de tenir un fetus amb una aneuploïdia. Per això es
mesura la concentració en el plasma dels marcadors bioquímics, coriogonadotropina
(cadena b) lliure (d’ara endavant βHCG lliure) i proteïna A plasmàtica associada a l’embaràs (PAPP-A), i el marcador ecogràfic, la translucència nucal, amb una capacitat de
detecció del 70 %, juntament amb l’edat materna com a marcador biològic. Per a calcular
el risc de trisomies en els cromosomes 13, 18 i 21 (T13, T18 i T21 respectivament) s’estandarditzen els valors dels marcadors bioquímics i ecogràfics com múltiples de la mediana
(MoM) de la població normal. A l’hora de calcular el risc, cal tenir en compte malalties
que modifiquen la concentració de βHCG, com alguns tumors o la insuficiència renal. El
cribratge prenatal no és diagnòstic per la qual cosa un resultat de risc alt (> 1/250) ha de
confirmar-se amb una tècnica invasiva (biòpsia corial) per a l’estudi genètic.
Exposició del cas
Es tracta d’una gestant de 35 anys tractada al servei d’obstetrícia i ginecologia. Com
antecedents patològics presenta: insuficiència renal crònica acompanyada de nefropatia crònica amb atròfia renal esquerra diagnosticada el 2005; valvulopatia reumàtica mitroaòrtica i insuficiència aòrtica moderada, portadora des del 2005 de biopròtesi mitral
degenerada amb estenosi moderada-greu: fibril·lació auricular paroxística el 2014. Actualment presenta una clínica d’insuficiència cardíaca. L’estudi de laboratori indica excreció
de proteïna en l’orina mantinguda, episodis d’acidosi metabòlica amb augment de la
concentració de substància en el plasma d’ió potassi i anèmia ferropènica.
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El cribratge de primer trimestre realitzat a la unitat de diagnòstic prenatal a les 13 setmanes mostra una concentració de substància arbitrària de βHCG lliure de 1 245 U/L
(43,42 MoM) i PAPP-A de 3 960 mU/L (0,74 MoM), que juntament amb la translucència
nucal de 2,5 mm (1,29 MoM) genera un risc alt de T21 (1/29) i baix de T18/T13 (1/10 000).
Davant el resultat, s’ofereix la possibilitat de realitzar una prova invasiva pel diagnòstic
definitiu; no obstant això, s’informa que la malaltia renal podria explicar la concentració
alta de βHCG lliure. La pacient decideix portar a terme l’estudi genètic mitjançant la biòpsia corial.
Resolució
El cariotip mitjançant tinció per bandes G i la reacció en cadena per la polimerasa
quantitativa fluorescent (QF-PCR, acrònim de l’anglès quantitative fluorescence polymerase chain reaction) realitzats en la vellositat corial mostra una dotació cromosòmica
de 46 elements i fórmula 46 XY, descartant-se la trisomia en els cromosomes 13, 18 i 21.
Posteriorment es realitza una ecografia de control del creixement fetal al cap de 26 setmanes de gestació, on els valors de la biometria i l’ecografia doppler indiquen un creixement
ecogràfic fetal normal. S’administra sulfat de magnesi davant la sospita de preeclàmpsia
i a causa d’un empitjorament general, es decideix, amb consentiment informat, realitzar
una cesària per laparotomia mitja infaumbilical. D’aquest cas clínic es pot deduir que la
malaltia renal crònica present en una gestant pot portar a un error en el càlcul del risc de
trisomia, existint la possibilitat de descartar l’ús d’alguns dels marcadors bioquímics per
a reduir la probabilitat de falsos positius.
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Establiment del valor discriminant
en la determinació de creatinini
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Introducció
Els mètodes enzimàtics per als procediments per mesurar la concentració de creatinini
en el plasma presenten l’avantatge de ser més específics a causa de patir menys interferències per pseudocromògens, ser menys imprecisos i relacionar-se millor amb el mètode de referència que els mètodes colorimètrics. Malgrat que el mètode de Jaffé cinètic
és el més utilitzat en els laboratoris clínics, poden existir problemes a l’hora de mesurar
la concentració de creatinini en mostres pediàtriques en les quals la concentració del
substrat sigui molt baixa. L’elevada imprecisió i l’excessiva correcció negativa per efecte
de la proteïna en el mètode de Jaffé cinètic desaconsellen el seu ús. A més, l’error que
aporta el valor de la concentració de creatinini mesurat pel mètode enzimàtic en l’estimació del filtrat glomerular és menor que l’aportat el mètode de Jaffé cinètic a causa de la
imprecisió més gran d’aquest darrer.
Objectius
Establir el valor discriminant de creatinini a partir del qual l’ús del mètode enzimàtic
presenta majors avantatges que el mètode Jaffé cinètic en el diagnòstic i maneig clínic
de pacients pediàtrics.
Materials i mètodes
Es va mesurar la concentració de creatinini en paral·lel per ambdós mètodes en
els analitzadors AU5800 (Beckman Coulter) en mostres de sèrum de pacients menors
de 15 anys rebudes el mateix dia durant un període de 60 dies amb diferents concentracions de creatinini. Els valors de la concentració de massa de creatinini < 1 mg/dL mane–265–

jats van ser inicialment tractats en l’estudi comparatiu previ. L’anàlisi dels resultats es va
realitzar amb el programa MedCalc® versió 12.
Resultats
Comprovada la presència de diferències proporcionals i constants entre ambdós mètodes a concentracions de massa < 1mg/dL, es va decidir fer una anàlisi de regressió
lineal mitjançant la prova de Passing-Bablok en diferents subpoblacions del conjunt de
dades inicials per a observar les diferències màximes entre els mètodes, sent 0,30 mg/dL
el valor discriminat escollit.
L’anàlisi de la subpoblació de valors < 0,30 mg/dL (n = 80) (y = 0,04+1,00x) (figura 1)
va indicar la presència de diferències significatives constants entre ambdós mètodes
(IC 95 % = 0,02-0,06) i absència de diferències proporcionals (IC 95 % = 0,86-1,08).
Figura 1. Recta de regressió lineal del mètode Jaffé cinètic (eix d’abscisses)
enfront de l’enzimàtic (eix d’ordenades) en la subpoblació < 0,30 mg/dL

Aquestes diferències poden ser provocades per la correcció que el mètode Jaffé cinètic realitza per la interferència de proteïna sense tenir en compte el valor de la concentració d’aquesta, subestimant la concentració de massa de creatinini, que per valors
< 0,30 mg/dL és molt notable. L’ús del mètode enzimàtic en mostres amb una concentració de massa < 0,30 mg/dL de creatinini augmentarà la quantitat de resultats quantitatius
a causa de tenir un component positiu.
Per la subpoblació > 0,30-1 mg/dL (n = 107), l’anàlisi de Passing-Bablok (y = 0,02+0,98x)
(figura 2) va mostrar absència de diferències constants (IC 95 % = 0-0,05) i proporcionals
(IC 95 % = 0,91-1,02) per la qual cosa a partir d’aquesta concentració ambdós mètodes
serien intercanviables.
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Figura 2. Recta de regressió lineal del mètode Jaffé cinètic (eix d’abscisses)
enfront de l’enzimàtic (eix d’ordenades) en la subpoblació > 0,30-1 mg/dL

Conclusions
El mètode enzimàtic estaria recomanat en pacients amb valors de la concentració de
massa de creatinini < 0,30 mg/dL en el plasma. Serien principalment menors de 5 anys
en els quals el límit inferior de referència (percentil 2,5) és menor a aquest valor discriminant. Els principals avantatges serien l’obtenció de resultats més precisos (valors més
propers a 0,20 mg/dL on la imprecisió és tres vegades menor), millora del seguiment
clínic a causa d’augmentar la quantitat de resultats quantitatius i la detecció amb major
probabilitat de canvis en l’estat clínic dels pacients quan la variació de la concentració de
creatinini en el plasma superi el valor de referència del canvi.
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Estudi comparatiu del mètode Jaffé cinètic
i del mètode enzimàtic
per la determinació de creatinini
en el sèrum amb l’analitzador AU5800
P. Gabriel Medina, Y. Villena Ortiz, V. Vega Toribio,
C. Cea Arestín, J. Ruiz Altarejos
Servei de Bioquímica Clínica
Hospital Universitari Vall d’Hebron
Barcelona

Introducció
El mètode colorimètric més estès pels procediments per a la determinació de creatinini
en el sèrum és el de Jaffé. Existeixen interferències positives a causa de proteïna, glucosa i àcid ascòrbic, que actuen com pseudocromògens. Per contrarestar-ho, s’utilitza un
mètode cinètic compensat, que utilitza un factor corrector negatiu constant que elimina
la interferència de la proteïna.
Per altra banda, els mètodes enzimàtics basats en la formació d’H2O2, són més específics per estar menys influïts per interferències per cromògens, per la qual cosa els
resultats obtinguts es correlacionarien millor amb el mètode de referència i tindrien una
imprecisió menor.
Objectius
Comparar el mètode de Jaffé cinètic compensat amb el mètode enzimàtic mitjançant
un estudi d’imprecisió i un altre comparatiu, en el procediment per la determinació de
creatinini amb analitzadors AU5800 (Beckman Coulter) en pacients pediàtrics (< 15 anys).
Materials i mètodes
Per a l’estudi d’imprecisió, es van recollir mostres de sèrum durant 15 dies, amb una
concentració de massa aproximada de 0,20 mg/dL (proper al límit de quantificació) i
de 0,40 mg/dL (proper al límit superior de referència en pacients de 3-5 anys). Durant
la recollida, es van mantenir congelades les mostres. Un cop descongelades, es van
fer dues barreges (pools en anglès), es van fer alíquotes i es van mantenir a 4 ºC. Es va
mesurar cada una per triplicat durant 5 dies. Per a l’estudi comparatiu, es van mesurar
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en paral·lel les mostres a diferents concentracions rebudes el mateix dia en un període
de 60 dies. L’anàlisi dels resultats es va realitzar amb el programa MedCalc® versió 12.
Resultats
La imprecisió del mètode enzimàtic és quasi tres vegades menor que la de Jaffé cinètica a una concentració de massa de 0,20 mg/dL però a una concentració de 0,40 mg/dL,
la imprecisió total és similar en ambdós mètodes (vegeu la taula 1).
Taula 1. Valors de coeficients de variació (%) de l’estudi d’imprecisió.

Intraserial

Total

Jaffé cinètic 0,20 mg/dL (n = 15)

6,55

8,89

Enzimàtic 0,20 mg/dL (n = 15)

2,44

3,12

Jaffé cinètic 0,40 mg/dL (n = 15)

2,52

3,22

Enzimàtic 0,40 mg/dL (n = 15)

1,58

3,02

L’estudi comparatiu va començar amb una anàlisi de les diferències mitjançant la prova
de Bland-Altman (n = 222) per a observar la distribució dels resultats. Els valors > 1 mg/dL
en ambdós mètodes van donar resultats similars, i en ser poc freqüents en pacients pediàtrics, no es van incloure en l’estudi.
Es va realitzar una altra anàlisi similar (n = 189) per valors < 1 mg/dL. Es va obtenir un valor mitjà de 0,01 mg/dL (IC 95 % = -0,14-0,12), la qual cosa equival a -8,6 %
(IC 95 % = -46,9-29,7 %). Així es va observar que el mètode enzimàtic genera valors més
alts que el Jaffé cinètic en l’espectre de les dades.
A continuació es va realitzar un estudi de regressió lineal amb la prova de Passing-Bablok (y = 0,05 + 0,93x) (figura 1), on es va constatar la presència de diferències significatives constants (IC 95 % = 0,04-0,06) i proporcionals (IC 95 % = 0,90-0,96). El mètode
Jaffé cinètic permet obtenir resultats proporcionalment més alts que l’enzimàtic, però
aquest darrer té un efecte sumatori constant.
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Figura 1. Recta de regressió lineal del mètode Jaffé cinètic enfront de l’enzimàtic.

La recta de regressió mostra una relació diferent entre els resultats segons la concentració de massa de creatinini, així, a concentracions properes a 0,20 mg/dL les diferències són més evidents a favor del mètode enzimàtic que a concentracions més properes
a 1 mg/dL.
Conclusions
El procediment basat en el mètode enzimàtic presenta una imprecisió menor a concentracions properes al límit de quantificació que el basat en el mètode Jaffé cinètic,
disminuint la contribució de l’error de la mesura de la concentració de creatinini en l’estimació del filtrat glomerular.
A més, existeixen diferències proporcionals i constants entre ambdós mètodes, per
la qual cosa es requereixen estudis addicionals que permetin establir els avantatges del
mètode enzimàtic.
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Sensibilitat antibiòtica
de Neisseria gonorrhoeae
B. Galán, A. Bernet, I. Paris, C. Giró,
A. Bellés, J. Aramburu
Laboratori de Microbiologia
Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Lleida

Introducció
Les infeccions per Neisseria gonorrhoeae són una de les causes més prevalents d’infecció de transmissió sexual (ETS).
L’estudi de la sensibilitat als antibiòtics és una mesura fonamental per al control de la
infecció gonocòcica.
Objectiu
Revisar la sensibilitat antibiòtica de Neisseria gonorrhoeae en mostres uretrals i endocervicals rebudes al nostre hospital.
Material i mètode
Es va determinar la sensibilitat de 78 soques de Neisseria gonorrhoeae aïllades al
laboratori de microbiologia de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova des del juny
del 2016 fins al desembre del 2017.
Els medis de cultiu emprats van ser: PVX, VCA3, MCK, SGC2 (bioMèrieux®), Gardnerella (BD®).
La identificació es va dur a terme mitjançant un procediment basat en l’espectrometria
de masses (Maldi-Tof, Bruker®).
La sensibilitat als diferents antibiòtics es va determinar pel mètode de difusió en disc
per la tetraciclina (Bio Rad®) i tires d’E-test (bioMèrieux®) per l’azitromicina, ceftriaxona,
penicil·lina G i ciprofloxacino.
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Per a la seva interpretació es van seguir els criteris del Comitè Europeu per la Determinació de la Sensibilitat Antimicrobiana (EUCAST).
Resultats
Es van aïllar 78 soques de Neisseria gonorrhoeae de pacients diferents, 8 endocervicals, 69 uretrals i un conjuntival.
La sensibilitat antibiòtica es recull a la taula següent:
%R

%I

%S

Penicil·lina G

43,5

40,6

15,9

Ceftriaxona

1,3

0

98,7

Tetraciclina

72,7

20,8

6,5

Azitromicina

11,5

5,1

83,3

Ciprofloxacino

83,3

0

16,7

Trenta soques va ser β-lactamasa positiu (39,47 %).
Conclusions
• Ceftriaxona manté una excel·lent sensibilitat (només un cas de resistència).
• Azitromicina presenta uns nivells de resistències alts en la nostra àrea.
• Hem observat una alta resistència de Neisseria gonorrhoeae a la penicil·lina G, ciprofloxacino i tetraciclina, per la qual cosa desaconsellem el seu ús com tractament
empíric de la gonorrea.
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Estudi de l’estabilitat
de la concentració de nombre
i de la fracció de nombre
de reticulòcits a la sang
M.C. García Parra, M. Mora Ballesta,
J. Muñoz Expósito, L.G. León Maisincho,
M.T. Albet Domenech, C.E. Imperiali Rosario
Laboratori Clínic
Hospital de Viladecans
Viladecans

Introducció
Les condicions d’emmagatzematge de les mostres poden afectar l’estabilitat d’algunes magnituds biològiques. El processament de mostres en el laboratori clínic, pot endarrerir-se en el temps per diferents motius. Per aquesta raó i per tal d’assegurar la qualitat
dels resultats, és imprescindible conèixer l’estabilitat de les magnituds en les condicions
de conservació habitual de les mostres al laboratori.
L’objectiu d’aquest estudi ha estat estudiar l’estabilitat de San—Reticulòcits; c.nom.
(d’ara endavant RETA) i Ers(San)—Reticulòcits; fr.nom. (RETR) després de conservar les
mostres durant 12 i 24 hores a temperatura ambient (25 ºC).
Materials i mètodes
Es processen 35 mostres de sang de pacients obtingudes en tubs amb EDTAK3 (BD Vacutainer referència 368857). A l’arribada al laboratori (temps 0), es mesuren les magnituds
en estudi (RETA i RETR) mitjançant el sistema de mesura Sysmex® XN-1000 (Roche Diagnostics). Un cop analitzades, les mostres es conserven a temperatura ambient en el
contenidor original i es tornen a processar a les 12 i 24 hores de la primera anàlisi.
Es determinen els límits d’estabilitat de cada magnitud en estudi (LE) seguint als criteris recomanats per la Societat Espanyola de Medicina de Laboratori (SEQC) a partir de
la fórmula:
LE = ± 1,65 Cvi

–275–

On Cvi és la imprecisió interdiària obtinguda a partir del processament diari del material de control XN CHECK LEVEL L per a cada magnitud durant un mes.
Es calcula la desviació percentual (PD) per a cada magnitud aplicant la fórmula següent:

On X i és el resultat inicial a temps 0; Yi el resultat final a les 12 i 24 hores, i n el nombre
de mostres analitzades.
Es considera que la magnitud és estable quan el valor PD (%) per a cada període de
temps en estudi no supera l’LE.
Resultats
A la taula següent es mostren els LE calculats a partir del Cvi i les PD calculades per a
cada temps d’estudi i magnitud.
Cvi (%)

LE (± 1,65 Cvi)

PD (12 hores)

PD (24 hores)

San—Reticulòcits; c.nom.

Magnitud

2,3

3,8

2,8

13,9

Ers(San)—Reticulòcits; fr.nom.

2,1

3,5

2,8

11,8

Conclusions
Els resultats obtinguts indiquen que tant RETA com RETR són estables fins 12 hores
després de l’arribada de les mostres al laboratori i conservades a temperatura ambient.
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Verificació de les característiques
metrològiques del sistema de mesura
QIAxcel Advanced (QIAGEN® )
per al mesurament de fragments
de DNA genòmic i productes de PCR
L. García Tejada, M. Carrattini Moraes,
Y. López-Infantes, N. Díaz Troyano, R. Rigo Bonnin,
B. Candás Estébanez, P. Alía Ramos, A. Padró Miquel
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
L’electroforesi és un mètode de separació de fragments de DNA, RNA o proteïnes
àmpliament utilitzat en el camp de la biologia molecular. Es basa en la diferent mobilitat
de molècules carregades quan són sotmeses a l’acció d’un camp elèctric.
L’electroforesi capil·lar permet l’aplicació d’alts potencials elèctrics, fet que dóna lloc a
un augment de la resolució i un menor temps d’anàlisi respecte a l’electroforesi convencional en gel d’agarosa o poliacrilamida.
Objectius
Verificar les característiques metrològiques del sistema d’electroforesi capil·lar QIAxcel
Advanced per a l’anàlisi de fragments de DNA genòmic i productes de la reacció en cadena per la polimerasa (PCR).
Material i mètodes
Es verifiquen quatre procediments de l’analitzador QIAxcel Advanced (QIAGEN®):
OM500 per productes entre 100-500 pb (resolució 10 pb), OM500 per productes entre 1-5 kb (resolució 200 pb), OM800 per productes entre 100-500 pb (resolució 3-5 pb)
i OM1200 per DNA genòmic.
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Per a l’estudi de la imprecisió interserial (CVinter) i del biaix relatiu (δr), es processen durant 15 dies, 5 mostres amb productes de PCR de mida variada (115-1 436 pb). S’utilitza
com a valor convencional la mida teòrica del fragment de cada PCR.
Es realitza un estudi de comparació de l’error de mesura (er) obtingut en 94 mostres
processades per QIAxcel, per electroforesi en gel d’agarosa i per electroforesi capil·lar en
l’analitzador ABI Prism (ThermoFisher Scientific, Waltham, Estats Units d’Amèrica).
La concentració dels productes de PCR obtinguda mitjançant el fluorímetre Quantus
(Promega®) es compara amb l’estimada per QIAxcel (n = 20). El límit de detecció es
determina processant una mostra de concentració 9,8 ng/µL i 8 dilucions seriades de la
mateixa (1/2, 1/5, 1/7, 1/10, 1/20, 1/50, 1/100 i 1/200) per duplicat.
Del DNA genòmic es fa un estudi qualitatiu. Es processen per QIAxcel (OM1200) 84 mostres de DNA obtingut a partir de sang perifèrica mitjançant l’extractor automàtic Maxwell® 16 System (Promega®), comprovant la integritat del DNA mitjançant l’observació
dels electroferogrames.
Resultats
El CVinter i δr per als diferents procediments es poden veure a la taula 1.
Taula 1. Imprecisió interserial i biaix relatiu (mínim i màxim).

OM500 (100-500 pb)

OM800

OM500 (1-5 kb)

CVinter (%)

0,2-0,6

0,3-0,5

1,1

δ r (%)

-0,8-6,8

2,4-5,2

8,1

La mitjana de l’er i el seu interval de confiança 95 % per a cada sistema de mesura
estudiat s’expressa a la taula 2.
Taula 2. Mitjana de l’error de mesura relatiu i el seu interval de confiança 95 % (IC95).

OM500 (100-500 pb)
Mitjana e r
i IC95

OM800 (100-500 pb)

OM500 (1-5 kb)

QIAxcel

ABI

Agarosa

QIAxcel

ABI

Agarosa

QIAxcel

Agarosa

4,1
(± 0,72)

-4,2
(± 0,32)

3,2
(± 1,24)

3,9
(± 0,67)

-3,9
(± 0,24)

3,7
(± 1,14)

7,8
(± 5,76)

-1,0
(± 3,56)

El límit de detecció estimat és de 0,2 ng/µL. No obstant, la quantificació del Qiaxcel
infraestima de tal manera la concentració real de la mostra que no sembla útil per aquesta
finalitat.
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Finalment, totes les mostres processades pel procediment OM1200 presenten un perfil que es correspon amb una correcta extracció de DNA genòmic.
Conclusions
Dels tres procediments estudiats, OM800 és el que presenta millors característiques
metrològiques. L’e r obtingut pels tres sistemes d’electroforesi estudiats és similar, especialment amb fragments < 500 pb. No obstant, l’er és més constant amb el sistema
d’electroforesi capil·lar ABI Prism, el que permet aconseguir una major exactitud un cop
normalitzat.
En conclusió, el sistema QIAxcel Advanced és practicable i útil per visualitzar tant productes de PCR com DNA genòmic, i pot substituir el gel d’agarosa.
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Estudi d’estabilitat de
la mesura d’HBA1c
durant un període perllongat
A. Garijo Alias, T. Villalba
Catlab. Centre d’analítiques de Terrassa
Terrassa

Introducció
El mesurament de la fracció de substància de glicohemoglobina (d’ara endavant
HbA1c) a la sang és la determinació més emprada en el seguiment i control de pacients
diabètics. Al nostre laboratori tenim establerta una viabilitat de la mostra de cinc dies, que
correspon amb el temps durant el qual tenim les mostres emmagatzemades. Però, per
problemes tècnics dels analitzadors, vacances, o d’altres situacions que impossibiliten el
processament de les mostres, ens podem trobar que el temps d’estabilitat de la mostra
ja s’ha superat.
Objectiu
Per conèixer el comportament d’aquesta magnitud al llarg del temps al nostre laboratori, hem decidit estudiar l’estabilitat de la concentració d’HbA1c durant un període
de 3 setmanes.
Es porta a terme un estudi de precisió i exactitud per confirmar que s’ajusten als requisits de qualitat establerts al nostre centre.
Material i mètodes
Sèrie de 20 mostres de sang amb anticoagulant EDTA escollides d’entre totes les
processades el dia 1 (2017-11-07) amb valors propers al límit de decisió clínic, i valors
clarament patològics. L’únic criteri d’exclusió va ser la presència d’hemoglobines variants.
Analitzador: equip d’HPLC D-100 de Bio-Rad Diagnostics®. Totes les mostres es van
processar utilitzant el mateix analitzador al llarg de tot l’estudi.
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El període de temps de l’estudi va ser de 21 dies i es van fer 13 determinacions de
cadascuna de les mostres les quals s’emmagatzemaven en nevera, se temperaven i s’homogeneïtzaven prèviament al seu processament.
Per l’estudi estadístic de precisió va analitzar-se la mitjana, la desviació estàndard i el
coeficient de variació (CV). A l’estudi d’exactitud es va calcular l’error total (ET), utilitzant
com a valor diana el resultat del primer dia de l’estudi, ja que va ser el valor informat al
metge sol·licitant.
El criteri d’acceptació va ser el compliment d’un CV ≤ 2.5 % i un ET ≤ 4,5 %.
En la taula 1 mostrem els resultats estadístics de les sèries i l’ET calculat amb referència al resultat del dia 1. També es mostren els resultats dels ET % de 4 dies diferents
de l’estudi.
Taula 1.

Mostra

Mitjana

DS

CV

Dia 2 ET

Dia 10 ET

Dia 16 ET

Dia 21 ET

1

5,2

0,08

1,61

4,00

2,00

4,00

4,00

2

5,3

0,09

1,62

0,00

0,00

1,89

0,00

3

5,3

0,07

1,22

-1,85

0,00

0,00

-1,85

4

5,3

0,10

1,80

-3,64

-5,45

-1,82

-1,82

5

5,6

0,12

2,10

5,45

5,45

0,00

0,00

6

5,9

0,06

0,94

0,00

-1,67

-1,67

-1,67

7

6,0

0,12

1,92

-1,61

-3,23

-6,45

-4,84

8

6,2

0,11

1,82

-3,17

-3,17

-1,59

-4,76

9

6,4

0,12

1,92

1,54

-3,08

-3,08

-4,62

10

6,6

0,13

1,98

-1,49

-2,99

-4,48

1,49

11

6,7

0,10

1,44

-1,49

0,00

-1,49

-1,49

12

6,7

0,14

2,15

1,49

2,99

0,00

-2,99

13

6,8

0,10

1,45

-2,90

-1,45

-1,45

-4,35

14

7,7

0,10

1,32

0,00

2,63

2,63

0,00

15

8,6

0,18

2,06

1,22

6,10

6,10

4,88

16

8,7

0,15

1,70

2,33

2,33

0,00

-1,16

17

9,0

0,13

1,44

0,00

-1,09

-4,35

-4,35

18

9,3

0,12

1,28

3,30

1,10

1,10

2,20

19

9,5

0,15

1,56

2,15

2,15

1,08

0,00

20

12,9

0,22

1,69

-3,08

0,00

1,54

-0,77
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Resultats i discussió
A la taula 2 es mostren els resultats de totes les mostres durant els diferents dies
de l’estudi.
En les mostres amb valors propers als de decisió (6,2-7,7 %) hem obtingut resultats
amb CV correctes i valors d’ET dins d’especificacions. El CV de totes les mostres es manté sempre per sota del 2,5 %. Un 8 % de valors d’ET surten per sobre d’especificacions,
però sense significació clínica. No es detecta cap tendència ascendent ni descendent
dels valors d’HbA1c al llarg del temps.
A les mostres on es troben ET sobre les especificacions, el valor del primer dia d’anàlisi, el valor diana, és un dels més desviats de la sèrie. Es planteja que si el primer dia
s’haguessin fet diverses vegades el mesurament per obtenir una mitjana (valor diana) els
errors totals serien inferiors.
Conclusió
Tot i que caldria un major nombre de mostres i un valor diana més robust per tal d’extreure conclusions més significatives, a la vista dels resultats es conclou que els valors
es mantenen constants en el temps i que l’estabilitat pot ser augmentada fins a 21 dies.
Taula 2. Resultats de totes les sèries (valor d’HbA1c expressat com a fracció de substància).

Mostres

Dia
1

2

3

4

7

8

10

11

15

16

17

18

21

1

5

5,2

5,2

5,1

5,2

5,3

5,2

5,1

5,1

5,3

5,2

5,2

5,2

2

5,3

5,3

5,3

5,3

5,1

5,2

5,2

5,3

5,4

5,2

5,4

5,2

5,3

3

5,4

5,3

5,3

5,3

5,3

5,4

5,3

5,4

5,4

5,4

5,4

5,2

5,3

4

5,5

5,3

5,5

5,4

5,3

5,3

5,3

5,2

5,3

5,2

5,4

5,3

5,4

5

5,5

5,8

5,6

5,7

5,7

5,7

5,7

5,8

5,5

5,7

5,5

5,5

5,5

6

6

6

5,8

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

6

5,9

5,9

5,9

5,9

7

6,2

6,1

6

6

6,2

6

5,9

6

6

5,9

5,8

6

5,9

8

6,3

6,1

6,4

6,1

6,1

6,3

6,2

6,1

6,1

6,1

6,2

6,1

6

9

6,5

6,6

6,6

6,5

6,5

6,4

6,4

6,3

6,5

6,3

6,3

6,4

6,2

10

6,7

6,6

6,4

6,6

6,8

6,5

6,6

6,5

6,5

6,6

6,4

6,5

6,8

11

6,7

6,6

6,7

6,7

6,7

6,4

6,7

6,7

6,8

6,7

6,6

6,7

6,6

6,8

6,8

6,6

6,8

6,6

6,5

6,9

6,9

6,7

6,7

6,5

6,5

12

6,7

13

6,9

6,7

6,9

6,8

6,8

6,9

6,7

6,8

6,7

6,9

6,8

6,7

6,6

14

7,6

7,6

7,7

7,8

7,5

7,6

7,7

7,8

7,8

7,6

7,8

7,7

7,6
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Mostres

Dia
1

2

3

4

7

8

10

11

15

16

17

18

21

15

8,2

8,3

8,5

8,7

8,5

8,5

8,8

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

8,6

16

8,6

8,8

8,8

8,7

8,7

8,5

9

8,8

8,8

8,7

8,6

8,9

8,5

17

9,2

9,2

9

9,1

9,1

9,1

9

9,1

9

9

8,8

8,9

8,8

18

9,1

9,4

9,4

9,3

9,4

9,2

9,4

9,2

9,5

9,2

9,2

9,2

9,3

19

9,3

9,5

9,6

9,5

9,6

9,4

9,8

9,5

9,6

9,3

9,4

9,4

9,3

20

13

12,6

12,9

12,7

13

12,6

13,1

13

13,1

12,8

13,2

13,3

12,9

–284–

Estudi comparatiu entre
els analitzadors BNII System
(Siemens Healthcare Diagnostics® ) i
AU5800 (Beckman Coulter® )
pel mesurament de la concentració
en el sèrum de diferents proteïnes
M. Giralt Arnaiz, L. González Guardia, P. Calzada,
J. Sánchez Álvarez, J. Huguet Ballester
Synlab Diagnósticos Globales
Barcelona

Introducció
Els estudis de concordança i intercanviabilitat de resultats entre diferents sistemes de
mesura són una pràctica habitual en els laboratoris clínics com a pas previ a un canvi
de mètode.
Objectius
Avaluar la concordança i la intercanviabilitat de resultats entre els analitzadors
BNII System i AU5800 per a la concentració en el sèrum de les magnituds biològiques
següents: apolipoproteïna A1 (d’ara endavant APOA1), apolipoproteïna B (APOB), a1-antitripsina (AAT), proteïna C reactiva ultrasensible (PCR-us), haptoglobina (HAPTO) i prealbúmina (PAB).
Material i mètodes
Es van analitzar entre 79 i 112 mostres de sèrum de pacients amb concentracions representatives de tot l’interval de mesura de cada un dels procediments per les magnituds
de l’estudi, de forma paral·lela per ambdós sistemes de mesura. L’analitzador BNII System utilitza com a principi de mesura la nefelometria i l’analitzador AU5800 utilitza la
immunoturbidimetria. Totes les mostres van ser analitzades en les condicions habituals
de treball del laboratori i en diverses sèries.
Es van excloure els resultats aberrants utilitzant el mètode de Dixon. L’estudi d’intercanviabilitat de resultats es va realitzar mitjançant la prova de regressió no paramètrica
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de Passing-Bablok i l’avaluació de la concordança mitjançant l’índex kappa. El programa
estadístic utilitzat per l’estudi va ser Medcalc® versió 18.
Resultats
Els resultats de l’estudi es presenten a la taula següent:
Magnitud
biològica

Passing-Bablok (y = ax + b)*

Nombre
de mostres

Intersecció (IC 95 %)

Pendent (IC 95 %)

Índex kappa (grau
de concordança)

APOA1

96

-23,99 (-37,09 a -12,15)

1,17 (1,09 a 1,26)

0,51 (Moderada)

APOB

109

-10,68 (-15,48 a -5,82)

1,01 (0,97 a 1,06)

0,60 (Moderada)

AAT

112

-14,39 (-23,61 a -6,71)

1,08 (1,02 a 1,15)

0,92 (Molt bona)

PCR-us

88

-0,06 (-0,08 a -0,03)

0,92 (0,90 a 0,93)

0,99 (Molt bona)

HAPTO

90

0,17 (-4,73 a 5,06)

0,99 (0,93 a 1,05)

0,94 (Molt bona)

PAB

79

-0,09 (-2,02 a 1,62)

1,10 (0,98 a 1,20)

0,72 (Bona)

* Equació de la recta: y (BNII Siemens ) = ax (AU5800 Beckman Coulter ) + b.
®

®

Conclusions
La concordança entre els resultats obtinguts per ambdós procediments és correcta
per totes les magnituds estudiades. Els resultats de la concentració d’haptoglobina i prealbúmina són intercanviables per ambdós; els resultats d’apolipoproteïna B presenten un
error constant i les demés magnituds presenten tant un error proporcional com constant.
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Determinació de la glicohemoglobina.
Revisió de resultats d’un any
L. Gomis Horcajadas, A.P. Sánchez Sevilla,
B. Melé Pascuets, R. López Ortega
Laboratori Clínic ICS Lleida
Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Lleida

El mesurament de la fracció de substància de glicohemoglobina en la sang (d’ara
endavant HbA1c) s’utilitza per monitoritzar pacients diabètics, ja que és una forma efectiva per avaluar la mitjana de les concentracions de glucosa en el plasma durant els
últims 3 mesos. En els pacients no diabètics, el valor de la fracció de substància de
glicohemoglobina ha de ser inferior a 5,6 %. Parlarem d’un pacient amb prediabetis, és a
dir, amb un alt risc de desenvolupar diabetis a curt termini, quan la fracció de substància
de l’HbA1c es troba entre 5,7 % i 6,4 %. El valor superior a 6,5 % ja indica diabetis, els valors entre 7,1 % i 7,9 % indiquen un resultat anormal per als pacients diabètics. Els valors
superiors a 8 % es consideren una diabetis mal controlada, i és necessari un tractament
més intensiu.
Material i mètodes
S’han analitzat les mostres rebudes al nostre laboratori l’any 2016. De les 58 413 mostres en les quals es va mesurar la fracció de substància d’HbA1c hem treballat amb la primera determinació realitzada en cadascun dels pacients, quedant finalment 43 079 mostres. Les mostres han estat processades pel sistema VARIANT TM II TURBO Hemoglobin
Testing System, un sistema automàtic per la determinació qualitativa i quantitativa de
la fracció d’hemoglobina mitjançant la cromatografia líquida d’alta resolució per intercanvi iònic (HPLC). Hem seguit les indicacions de la NGSP/DCCT per l’estandardització
de l’HbA1c.
Resultats
De les 43 079 mostres processades, 13 235 (30,7 %) tenen un valor per sota
de 5,6 %, 15 118 (35,1 %) entre 5,7 % i 6,4 %, 4 802 (11,1 %) de 6,5 % a 6,9 %,
i 5 448 (12,6 %) de 7 % a 7,9 %. Tenim 4 478 (10,4 %) mostres amb valors > 8 %. S’han
separat els valors de la fracció de substància de l’HbA1c per sexes, obtenint que les dones són el 52 % en el grup de valors < 5,6 %, el 50 % en el de 5,7-6,4 %, el 46 % en el
de 6,5-6,9 %, el 44 % en el de 7-7,9 % i el 43 % en el de > 8 %.
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Conclusions
1. Un 35,1 % dels pacients en els quals s’ha mesurat la fracció de substància de
HbA1c, es troben en estat de prediabetis o són diabètics amb molt bon control,
mentre que el 30,7 % tenen un resultat dins de l’interval de referència de l’HbA1c.
2. Un 11,1 % dels pacients presenten valors diagnòstics de diabetis o són pacients
amb una diabetis mellitus ben controlada, i un 10,4 % no ben controlada i seria
indicat realitzar un tractament més intensiu.
3. Els controls realitzats no presenten diferències segons el sexe.
4. Les mostres amb un resultat que indica un bon control són més nombroses que les
que ens indiquen un mal control de la diabetis.
5. Els resultats obtinguts ens fan pensar que els pacients de la nostra regió sanitària
estan ben controlats.
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Protocol per a la verificació i validació
dels procediments analítics qualitatius
en el camp de la genètica molecular
J. M. González de Aledo, A. Soler, L. Macías,
L. Guiñón, M. Barragán, A. Mira1, L. Alvarez
Unitat de la Qualitat
1
Direcció
Centre de Diagnòstic Biomèdic
Hospital Clínic de Barcelona
Barcelona

Introducció
El procés d’implementació dels procediments de mesura en el camp de la genètica
molecular per a ús diagnòstic és complex i implica diversos nivells d’avaluació. La validació o verificació de mètodes és un requisit tècnic per a l’acreditació d’acord amb la norma ISO 15189. Encara que hi ha diverses guies amb recomanacions en aquesta matèria,
no existeix un consens sobre com dur a terme aquest tipus d’estudis.
Objectiu
Establir un protocol pràctic i senzill per a la verificació o validació de procediments de
mesura de tipus qualitatiu en el camp de la genètica molecular.
Material i mètodes
A partir de guies i recomanacions internacionals, s’han establert les propietats metrològiques que s’han d’estudiar per verificar o validar els procediments de mesura, així com
els tipus de mostra a utilitzar.
Resultats
Per a la verificació, s’ha d’estudiar l’exactitud i la precisió, i per a la validació, a més de
l’exactitud i la precisió, la sensibilitat, l’especificitat i l’interval que s’informa.
L’estudi de l’exactitud es realitza mitjançant la comprovació de la presència o absència
d’una mutació, variant o seqüència d’àcids nucleics. Es recomana estudiar un mínim
de 20 mostres, que cobreixin almenys les mutacions més prevalents. Les mostres a utilit–289–

zar poden ser controls o patrons proporcionats pel fabricant, materials de referència proporcionats per societats científiques o organismes internacionals, mostres de programes
d’avaluació externa de la qualitat (PAEQ), mostres analitzades per un altre laboratori que
utilitza el mateix procediment de mesura o similar i mostres amb resultats obtinguts amb
un mètode de referència. Es determina el nombre total de resultats correctes respecte al
total de resultats. El criteri d’acceptació és un resultat d’exactitud del 100 %.
Per a l’estudi de la precisió, s’utilitzen mostres que contenen les mutacions més prevalents en la població diana, que es mesuren per triplicat durant 3 dies (verificació) o 5 dies
(validació). El criteri d’acceptació és una precisió total (interserial i intraserial) del 100 %.
Es poden utilitzar mostres de pacients, controls o patrons proporcionats pel fabricant,
materials de referència proporcionats per societats científiques i organismes internacionals i mostres de PAEQ.
L’estudi de la sensibilitat es realitza mitjançant dilucions seriades de mostres d’una
concentració coneguda per avaluar l’interval de concentració del DNA en què el procediment permet l’amplificació per un procediment basat en la reacció en cadena per la polimerasa (PCR). No cal realitzar aquest estudi per a cadascuna de les possibles mutacions,
només per a les més prevalents en la població estudiada.
L’estudi de l’especificitat consisteix a analitzar mostres amb genotip susceptible de
presentar interferents descrits per al gen que s’estudia (incloent seqüències homòlogues
o mutacions adjacents) i avaluar si el procediment és capaç de distingir-les.
L’interval informable consisteix a estudiar la capacitat del procediment per determinar
tots els genotips possibles. Per a gens en què hi ha una elevada heterogeneïtat i un elevat
nombre de mutacions s’ha d’assegurar que el procediment és capaç de detectar un alt
percentatge d’aquestes, d’acord amb la bibliografia.
Conclusió
El protocol recull una proposta per a la verificació i validació de procediments analítics
qualitatius de genètica molecular per complir els requisits de la norma ISO 15189.
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Què aporta l’anàlisi de riscos
utilitzant la mètrica sis sigma
a l’assegurament de la qualitat?
L. Guiñón, A. Soler, N. Rico1, L. Macías,
J.M. González de Aledo, R. Fernández1, M. Barragán,
J.L. Bedini1, A. Mira2, L. Álvarez
1

Unitat de la Qualitat
Àrea Operativa Laboratori Core
Direcció
Centre de Diagnòstic Biomèdic
Hospital Clínic de Barcelona
Barcelona
2

Introducció
La mètrica sis sigma, a més de ser una eina molt útil per definir el pla de qualitat del
laboratori, també pot aplicar-se en la gestió del risc de la fase analítica. El seu ús en l’anàlisi modal de fallades i efectes (d’ara endavant AMFE) va ser indicat per S. Westgard (1)
el 2013 postulant que augmentaria l’objectivitat de l’anàlisi per la utilització d’una escala
internacional reconeguda. S’ha establert que un nivell tres sigma correspon a la qualitat
mínima acceptable en el laboratori.
Objectiu
Valorar la practicabilitat de la mètrica sigma a l’AMFE com a eina en l’anàlisi de riscos
de la fase analítica així com demostrar la seva utilitat per avaluar la idoneïtat del pla de
control de qualitat establert al laboratori.
Material i mètodes
L’estudi utilitza el valor d’error total que s’obté de la participació en els Programes
d’Avaluació Externa de la Qualitat (PAEQ). A l’AMFE els tres factors per al càlcul del
número de priorització de risc (NPR) s’expressen en percentatge per tal que el resultat
s’obtinguin en una escala d’1 a 1 milió, i entrar així en la mètrica sigma.
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El factor de probabilitat d’ocurrència s’obté a partir del nombre de resultats d’error
total (ET) que superen l’error total admissible (ETa) establert pel laboratori. Es calcula el
percentatge de fallades respecte al total d’enviaments del PAEQ.
El factor de severitat es calcula de la diferència percentual entre els valors de l’ET i
l’ETa. Quan existeix més d’una fallada per a una mateixa magnitud es calcula la mitjana
dels ET. Considerant que la fallada és més greu com més allunyat es troba l’ET de l’ETA,
es realitza una gradació de la severitat en una escala del 10 al 100 de manera que s’assigna el nivell 10 quan l’ET supera l’ETa fins a un 10 % i així successivament. A les diferències
superiors al 100 % se’ls assigna el valor 100.
El factor de la capacitat de detecció s’obté calculant el valor complementari de la probabilitat de detecció d’error (1 - Pde) proporcionada per les gràfiques operacionals del
programari Unity Real Time. El resultat s’expressa en percentatge.
Multiplicant aquests tres factors s’obté el NPR expressat com a defectes per milió
(DPM). El valor de DPM més proper al descrit en les taules de conversió sis sigma proporciona el valor sigma.
Resultats
A tall d’exemple es mostra l’avaluació realitzada per a albúmina:

Albúmina

Probabilitat
d’ocurrència
(%)

Severitat
(%)

Capacitat
de detecció
(%)

DPM
obtingut

DPM
taules

Sigma

10

10

50

50 000

54 799

3,1

L’obtenció d’un valor sigma superior a 3 indicaria que el pla de qualitat és adequat.
Conclusió
La introducció de la mètrica sis sigma en la metodologia AMFE és fàcil d’implementar,
augmenta l’objectivitat de l’anàlisi de riscos de la fase analítica i és una eina per a la millora del pla de control de qualitat del laboratori.
Referències
1 Westgard, S. Prioritizing risk analysis quality control plans based on Sigma-metrics
(2013), Clin Lab Med 33:41-53.
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El metabolisme energètic
com a potencial font
de marcadors biològics
en l’aneurisma d’aorta abdominal
A. Hernández Aguilera1, S. Fernández Arroyo1,
C. Pantoja2, M. Mercado1, I. Fort Gallifa1,3,
F. Luciano Mateo1, N. Cabré1, G. Baiges1,
V. Martín Paredero4, J. Camps1, J. Joven1
Unitat de Recerca Biomèdica
Hospital Universitari Sant Joan
Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili
Universitat Rovira i Virgili
Reus
1

Servei de Cirurgia Vascular
Hospital Universitari Joan XXIII
Tarragona
2

Laboratori de Referència Catalunya Sud
Hospital Universitari de Sant Joan
Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili
Universitat Rovira i Virgili
Reus
3

Introducció
L’aneurisma d’aorta abdominal (d’ara endavant AAA) és una malaltia cardiovascular
que té lloc quan l’aorta infradiafragmàtica arriba a un diàmetre igual o superior a 3 cm.
La mortalitat per ruptura d’aneurisma pot arribar al 90 % dels casos i és per aquest
motiu que un seguiment adequat és clau. El metabolisme energètic presenta una font
de marcadors interessant per a un diagnòstic primerenc de la malaltia i també per a un
correcte seguiment dels pacients, tot i que les comorbiditats que aquests pateixen podrien modificar la interpretació dels nostres resultats. El nostre objectiu va ser mesurar
la concentració en el plasma dels intermediaris del metabolisme energètic en pacients
amb AAA i controls sans, proposar marcadors biològics per a un diagnòstic primerenc i
també per a discriminar els aneurismes petits (diàmetre < 5,5 cm) dels aneurismes grans
(diàmetre ≥ 5,5 cm).
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Materials i mètodes
Vam recollir mostres de plasma de 87 homes amb diagnòstic d’aneurisma d’aorta abdominal que estaven sent controlats pel Servei de cirurgia vascular de l’Hospital
Joan XXIII de Tarragona. Els pacients van ser classificats en AAA petits o AAA grans. Vam
mesurar les concentracions en el plasma dels metabòlits en aquests pacients amb AAA
i també en controls sans mitjançant un procediment basat en GC-EI-QTOF-MS (acrònim
de l’anglès gas chromatography coupled to quadrupole—time of flight mass spectrometry
and an electron impact source).
Resultats
En els pacients, la diabetis de tipus 2, l’edat i l’índex de massa corporal poden actuar
com a factors de confusió. Per aquesta raó, vam descartar els metabòlits que s’associaven a aquestes variables. Dels restants, la concentració de 3-hidroxibutirat, de malat, de
piruvat, de succinat i de valina van resultar útils per a distingir els malalts amb AAA dels
controls sans. A més, la concentració en el plasma del fumarat, el lactat i el malat també
van ser útils per a distingir entre els pacients amb AAA petits i AAA grans.
Conclusions
El mesurament de la concentració dels intermediaris del metabolisme energètic podria
proporcionar-nos nous marcadors biològics. La concentració de malat podria representar un possible marcador per a un diagnòstic primerenc de la malaltia i la de fumarat
podria ser utilitzat com a marcador de la progressió de l’AAA, tot i que es necessiten més
estudis per confirmar i validar els nostres resultats.
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Procalcitonina en líquid cefaloraquidi:
és un bon marcador de meningitis?
J. Hernando, P. Tejerina, P. Costa, M. Montesinos,
A. Marull, M. Serrando, X. Queralt
Laboratori Clínic Territorial
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta
Girona

Introducció
La meningitis bacteriana és una de les entitats infeccioses que constitueixen una
emergència mèdica i s’associa a morbimortalitat alta. L’ús de biomarcadors que ens ajudin a diferenciar de forma precoç l’etiologia d’aquesta entitat és clau per a la instauració
del tractament i maneig del pacient.
Objectiu
Analitzar l’ús de la procalcitonina (d’ara endavant PCT) en el líquid cefaloraquidi com
a marcador precoç de la meningitis bacteriana i comparar-lo amb altres biomarcadors
existents.
Material i mètodes
Estudi prospectiu de 36 mostres de líquid cefaloraquidi (LCR) de pacients adults amb
sospita de malaltia meníngia que van arribar al laboratori d’urgències de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, des de juliol del 2017 al gener de 2018. Es va realitzar el mesurament de la concentració de proteïna, lactat, procalcitonina i concentració de nombre de
cèl·lules («recompte»). Els grups es van estratificar en meningitis bacteriana (MB), meningitis postquirúrgica (PQ) i pacients sense malaltia meníngia (controls), en funció de criteris
bioquímics: concentració de massa de lactat > 26,12 mg/dL, de proteïna > 45 mg/dL i criteris citològics: concentració de nombre de leucòcits > 1 000/µL o estudis confirmatoris
microbiològics. Es va efectuar una anàlisi estadística de les mitjanes de la concentració
dels diferents biomarcadors i intervals de confiança del 95 % en el grup de referència
i els pacients amb meningitis bacteriana. L’estudi de la sensibilitat i especificitat de la
determinació de procalcitonina com a mètode diagnòstic de meningitis bacteriana es va
realitzar mitjançant corbes de rendiment diagnòstic (ROC) i càlcul de l’àrea sota la corba.
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Resultats
Es van incloure 10 pacients amb MB, 2 amb meningitis vírica (MV), 3 PQ i 22 pacients control. Dels 36 pacients, 29 eren homes i 8 dones. La mitjana de la concentració de PCT en el LCR en el grup de MB va ser de 0,23 i en el grup de referència 0,18; IC 95 % (-0,19-0,1), p = 0,53. La mitjana de la concentració de massa de lactat
per grups va ser 42,94 mg/dL per MB i 22,19 pels casos control; IC 95 % (0,31-0,85),
p = 0,01. La mitjana de la concentració de massa de proteïna en el grup de referència
va ser 42,75 mg/dL i 203,9 mg/dL en MB; IC 95 % (-278,6-43,8), p = 0,01. La mitjana
de la concentració de massa de glucosa en el grup de referència va ser 88,2 mg/dL
i 52 mg/dL en MB; IC 95 % (12,8-59,71), p = 0,005. El resultat de la corba ROC per PCT
en LCR pels grups MB i control va ser 0,59; IC 95 % (0,35-0,83) i pel lactat es va obtenir
una corba ROC de 0,84; IC 95 % (0,64-0,99).
Conclusió
Encara que els valors mitjans de la concentració de PCT en l’LCR observats en els pacients amb meningitis bacteriana són superiors als observats en els controls, necessitaríem ampliar l’estudi per demostrar aquest comportament en una població més nombrosa.
Podem concloure que el lactat és un bon biomarcador per al diagnòstic de meningitis
bacterianes, presentant bons valors de sensibilitat i especificitat i que la combinació dels
criteris bioquímics i citològics existents permet classificar correctament l’etiologia de les
meningitis.

–296–

Model predictiu de complicacions infeccioses
en pacients sotmesos a cirurgia cardíaca
combinant diferents biomarcadors
C.E. Imperiali1, L. Sánchez Navarro1, M. Dastis Arias1,
M. Sánchez Escudero2, M. Martínez Orellana2,
A. López López2, J.C. López Delgado2
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet del Llobregat
1

Unitat de Cures Intensives
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet del Llobregat
2

Introducció
Les infeccions nosocomials són una complicació freqüent en els pacients sotmesos
a cirurgia cardíaca (d’ara endavant CCA). Existeixen diversos biomarcadors que poden
ajudar al clínic a detectar aquestes complicacions com ara la concentració plasmàtica
d’interleucina-6 (IL-6), procalcitonina (PCT) i proteïna C reactiva (PCR). Tanmateix, l’ingrés
d’aquests pacients a la Unitat de Cures Intensives (UCI) permet el seu monitoratge i,
mitjançant el càlcul d’escales, com l’escala SOFA (acrònim de l’anglès sequential organ
failure assessment), permeten predir la seva evolució. Recentment, diferents estudis han
relacionat la utilitat del mesurament de la fracció de plaquetes immadures (FPI) amb les
malalties infeccioses, malgrat que el seu valor semiològic no està totalment establert.
L’objectiu és avaluar la utilitat de FPI, IL-6, PCT i PCR per a la predicció de complicacions infeccioses en pacients ingressats a l’UCI després d’una CCA i dissenyar un model
de predicció combinat i comparar-lo amb l’escala SOFA.
Materials i mètodes
Estudi prospectiu on s’inclouen 131 pacients ingressats a l’UCI durant el postoperatori
de CCA entre abril del 2016 i juny del 2017.
El mesurament de la concentració d’IL-6, PCT i PCR es realitza a les 24 hores post-CCA,
en un tub de plasma amb heparina de liti, a l’analizador Cobas© 6000 (Roche Diagnostics).
El mesurament de FPI es realitza al moment d’ingrés a l’UCI post-CCA i a les 24 hores
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post-CCA, en tubs recollits amb EDTA-K3 a l’analitzador Sysmex® XN (Roche Diagnostics). Es calculen les diferències entre ambdós resultats i es defineix la variable ΔFPI.
Addicionalment, es calcula l’escala SOFA i es registra l’aparició de complicacions infeccioses durant el postoperatori (INF/noINF).
S’estima l’àrea sota la corba (AUC) de cada biomarcador i de l’escala SOFA per la
predicció d’aparició de complicacions infeccioses mitjançant l’anàlisi de la corba de
rendiment diagnòstic (ROC). Es realitza un model de regressió logística combinant els
biomarcadors i es comparen les AUC d’aquest model combinat amb el de l’escala SOFA.
S’utilitza el programa estadístic STATA® i es considera significativa una P < 0,05.
Resultats
Dels 131 pacients inclosos a l’estudi, 80 (61,1 %) són homes. L’edat mediana (min-max)
és de 70 (28-86) anys. Del total de pacients, 12 (9,2 %) presenten infeccions, sent la pneumònia la més freqüent (50 %).
A la següent taula es presenten les medianes (amplitud interquartílica, IQR) per a
cada grup de pacients i les AUC [interval de confiança del 95 %, IC95 %] per a cada
biomarcador i de l’escala SOFA. A més, es mostra l’AUC del model combinant amb els
biomarcadors que presenten AUC estadísticament significativa (IC95 % diferent de 0,5).
Biomarcador

Mediana INF (IQR)

Mediana noINF (IQR)

AUC [IC95 %]

IL-6 (ng/L)

285,7 (211,5-372,8)

146,7 (101,9-232,0)

0,720 [0,548-0,892]

PCT (µg/L)

0,59 (0,29-4,70)

0,44 (0,21-1,40)

0,597 [0,406-0,788]

PCR (mg/L)

146,2 (107,5-213,5)

144,2 (97,5-191,3)

0,526 [0,393-0,659]

∆FPI (%)

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

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

0,685 [0,589-0,780]

SOFA

7 (5-9)

5 (3-6)

0,708 [0,602-0,813]

∆FPI+ IL-6

0,852 [0,739-0,964]

La significació estadística de la comparació de les AUC de ∆FPI + IL-6 amb l’escala
SOFA és 0,087.
Conclusions
Els resultats indiquen que PCT i PCR no són bons predictors d’infeccions nosocomials.
En canvi, l’IL-6 i el ∆FPI mostren una elevada capacitat predictora que millora quan es
combinen i que, fins i tot, supera la de l’escala SOFA.
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Detecció del dèficit d’àcid fòlic
i vitamina B12 mitjançant
magnituds morfomètriques.
Utilitat del volum dels neutròfils.
A. Leis Sestayo, J. Nieto Moragas, M. López Molina,
X. Tejedor Ganduxé, M.A. Sala Sanjaume,
A. Martínez Iribarren, M.J. Canovas Bueno,
M.A. Llopis Díaz, C. Morales-Indiano
Laboratori Clínic Metropolitana Nord (LCMN)
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
La vitamina B12 (d’ara endavant VB12) i l’àcid fòlic (AF) són factors que intervenen
a la síntesi del DNA i a la maduració cel·lular. El seu dèficit produeix eritropoesi ineficaç amb asincronisme maduratiu a les diferents sèries cel·lulars, sent la segona causa
més freqüent d’anèmia en el nostre entorn. La detecció precoç del seu dèficit és molt
important ja que no sempre es presenta com una anèmia megaloblàstica. L’analitzador Unicel-DxH800 de Beckman Coulter, a banda de les magnituds relacionades amb
l’hemograma, aporta informació sobre la morfologia de les diferents poblacions leucocitàries mitjançant les dades Cell Population Data (CPD). La tecnologia AIM (acrònim
de l’anglès Automated Intelligent Morphology) proporciona la mitjana (MN) i la desviació
estàndard (SD) del volum (V), la conductivitat (C) i la dispersió làser en diferents angles
[SM (9-43º), SA (5º) i AL2 (0º)] per cada població cel·lular.
Objectiu
Avaluar si els CPDs dels neutròfils (NE) poden predir el dèficit de VB12 o AF.
Material i mètodes
Es van estudiar 106 pacients classificats en 3 grups: grup de referència (GC) (n = 55),
pacients amb dèficit de VB12 o AF sense anèmia megaloblàstica (DSA) (n = 30) i pacients amb dèficit de VB12 o AF i anèmia megaloblàstica (DCA) (n = 21). Els criteris per
a la selecció dels pacients van ser els següents. Els pacients en el GC no presentaven alteracions en les magnituds relacionades amb l’hemograma ni dèficit de VB12 o
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AF (VB12 > 187 pg/mL, AF > 3,5 ng/mL). Els pacients amb DSA no presentaven alteració
de les magnituds relacionades amb l’hemograma però si dèficit (VB12 < 187 pg/mL o
AF < 3,5 ng/mL). Els pacients del grup DCA presentaven dèficit de VB12 o AF i anèmia
amb les magnituds següents fora de l’interval de referència: concentració de massa d’hemoglobina (Hb) < 12 g/dL, volum entític dels eritròcits (VCM) > 100 fL i massa entítica
d’hemoglobina (HCM) > 34 pg. Cap pacient va presentar una concentració en el plasma
de ferro per sota del límit inferior de l’interval de referència. Les magnituds hematimètriques i els CPDs dels NE es van mesurar mitjançant l’Unicel-DxH800 (Beckman Coulter), la concentració de VB12 i AF mitjançant un procediment basat en l’immunoanàlisi
(Architect i2000, Abbott) i la de ferritina mitjançant espectrometria (AU8500, Beckman
Coulter). Es va realitzar una comparació de mitjanes entre els tres grups mitjançant la
prova d’ANOVA i es va comprovar el rendiment diagnòstic mitjançant corbes ROC per
a la detecció del dèficit de VB12 o AF. Els resultats es van analitzar amb el programa
estadístic SPSS v.20.0.
Resultats
A la taula 1 es mostren les diferències dels CPDs relacionats amb els neutròfils entre
els tres grups estudiats. La mitjana del volum dels NE (MN-V-NE) presenta significativament un increment progressiu en els tres grups (p < 0,001). La MN-V-NE va mostrar el
millor rendiment diagnòstic per a la detecció del dèficit de VB12 o AF amb una àrea sota
la corba (AUC) de 0,731 (IC: 0,635-0,828; p < 0,001). A banda, l’AUC de la MN-V-NE millora quan es comparen els grups GC i DSA (AUC: 0,633; IC: 0,533-0,786; p = 0,016) i GC
amb DCA (AUC: 0,833, IC: 0,733-0,934; p < 0.001).
Taula 1. Diferències pels CPDs dels neutròfils.

GC
(n = 55)

DSA
(n = 30)

DCA
(n = 21)

p

Neutròfils (x 10 9/L)

3,59

5,79

3,8900

0,066

MN-V-NE

148,28 ± 5,97

152,30 ± 8,40

158,62 ± 9,80

< 0,001

SD-V-NE

18,28 ± 1,45

18,96 ± 1,96

19,40 ± 2,89

0,064

MN-C-NE

144,41 ± 3,74

144,97 ± 4,66

145,67 ± 4,44

0,490

SD-C-NE

5,17 ± 1,09

5,28 ± 1,50

5,30 ± 1,19

0,888

MN-SM-NE

139,15 ± 5,48

136,27 ± 6,06

138,19 ± 4,90

0,079

SD-SM-NE

10,42 ± 0,81

10,91 ± 1,13

10,29 ± 1,03

0,039

MN-SA-NE

155,60 ± 27,95

150,97 ± 33,56

168,10 ± 19,25

0,098

SD-SA-NE

28,99 ± 6,16

32,82 ± 7,88

31,70 ± 4,64

0,025

MN-AL2-NE

149,96 ± 8,72

148,07 ± 8,09

151,33 ± 8,74

0,388

SD-AL2-NE

11,51 ± 1,39

12,10 ± 1,69

12,02 ± 2,02

0,211
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Conclusions
Els CPDs són magnituds que proporcionen informació morfomètrica tant de la mida
com de la complexitat de les poblacions cel·lulars. El MN-V-NE reflecteix els canvis morfològics produïts pel dèficit de VB12 o AF, incrementant-se significativament a mesura
que es produeix l’anèmia megaloblàstica. El seu ús, combinat amb altres magnituds,
podria ajudar a detectar de manera precoç aquells pacients amb dèficit de factors maduratius que evolucionaren a anèmia megaloblàstica abans de manifestar-se clínicament.
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Indicadors preanalítics
de diferents mòduls d’extracció
d’Atenció Primària: anys 2016 i 2017
M.I. Llovet Lombarte, P. Moral Parra, I. Bas García,
N. Casacuberta Barberá, M.J. Centelles Serrano,
M.M.O. Pérez Moreno, T. Sans Mateu.
Laboratori Clínic Territorial ICS de les Terres de l’Ebre
Reus

Introducció
El procés preanalític és un dels processos del laboratori on s’originen més incidències.
Per tal d’aconseguir un control eficaç del procés cal avaluar els riscos i oportunitats i, a
continuació, implementar els canvis necessaris per assegurar que aquest procés assoleixi els resultats esperats. Per poder realitzar una bona anàlisi de riscos cal estudiar els
tipus d’incidències per mòdul extractor i calcular els indicadors corresponents. D’aquesta
manera, podem comparar els resultats I els procediments de cada centre i aconseguir
una millora contínua.
Objectius
L’objectiu del nostre treball és analitzar els resultats de les d’incidències de mostra,
originades en el procés d’obtenció de les mostres a partir dels indicadors obtinguts, en
diferents centres d’Assistència Primària de les Terres de l’Ebre, els últims 2 anys.
Material i mètodes
S’han avaluat les incidències de mostres originades a partir del total de sol·licituds
eCAP de 10 centres d’assistència primària del nostre territori, durant els anys 2016 i 2017.
A partir del registre del sistema informàtic del laboratori s’han analitzat les incidències
següents per tipus de mostra o per petició:
• Tub per sèrum: manca mostra (FMS) i mostra hemolitzada (SH2 + SH3 / SH total)
• Orina recent: manca mostra (FMO)
• Orina de 24 h: manca mostra (FMO24)
• Tub amb EDTA: manca mostra (FMH) i sang coagulada (SC)
• Tub amb citrat: manca mostra (FMC) i mostra insuficient (TMEC)
• Femta: manca mostra (FMF) i per últim, incidències totals/petició.
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Resultats
A partir del total de peticions sol·licitades en els diferents centres
(2016: 2 365-9 424; 2017: 3 118-11 181), les incidències per petició observades han oscil·
lat d’un 2,36 % a 4,82 % el 2016 i d’un 2,18 % al 5,28 % el 2017. Els indicadors de les
diferents incidències per tipus de contenidor i per mòdul extractor estan reflectits a les
següents taules. S’han calculat les medianes obtingudes a partir dels resultats de tots els
centres per tipus d’incidència, i s’han marcat els resultats de color roig o verd depenent
de si l’indicador es troba per damunt o per sota de la mediana. En color groc quan el
resultat de l’indicador coincideix amb el valor de la mediana.

Conclusions
S’observa molta variabilitat entre els diferents centres en la majoria de les incidències.
La recollida d’orina és el procés que ha generat més incidències, seguit per la manca
de mostra del tub de citrat i hemòlisi en el sèrum.
Alguns centres presenten la major part dels indicadors per sobre de la mediana, en
canvi, altres obtenen resultats inferiors a la mediana en quasi tots.
És destacable que els centres B i C que obtenen els millors resultats el 2016, segueixen en la mateixa línia durant el 2017. En aquest sentit resulta interessant poder compartir
estratègies que han demostrat ser eficaces.
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Establiment de valors discriminants
en la prova d’estimulació de Procrin®
en el diagnòstic de
la pubertat precoç central idiopàtica
en nenes
M. Lopez Molina1, J. Nieto1, L. Bosch2,
C. Fernández-Prendes1, I. Rosas1, E. Ramos1,
J. Bel2, M. Murillo2, M.L. Granada1
1

Servei de Bioquímica Clínica

2
Servei de Pediatria
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
La pubertat precoç (d’ara endavant PP) es defineix com l’aparició de caràcters sexuals
secundaris abans dels 8 anys en nenes i 9 anys en nens. La PP es pot classificar en dos
grups: PP central (PPC) i PP perifèrica. En la PPC es produeix un augment de la pulsatilitat de l’hormona alliberadora de gonadotropina (GnRH) hipotalàmica que activa l’eix
hipotàlem-hipòfisi-gonadal estimulant la síntesi i secreció de gonadotropines hipofisiàries:
lutropina (LH) i fol·litropina (FSH) i esteroides gonadals, la qual cosa dóna lloc al desenvolupament dels caràcters sexuals secundaris (botó mamari). El motiu pel qual l’eix s’activa
és desconegut. El desenvolupament puberal s’avalua per l’examen clínic segons els estadis de Tanner; en cas d’alteració en la cronologia normal, cal realitzar un estudi hormonal
complet. En les nenes la PPC sol ser idiopàtica però pot afectar el creixement i la talla
final i, a vegades, associar-se a problemes psicològics i d’adaptació. La determinació de
les hormones sexuals basals no ha demostrat suficient poder diagnòstic per diferenciar
les pacients amb desenvolupament de PPC de les que no desenvolupen pubertat precoç
(NPP). Per això s’han desenvolupat proves d’estimulació amb anàlegs del GnRH com la
leuprorelina acetat (prova de Procrin®) que han millorat la capacitat diagnòstica.
Objectius
Determinar el valor discriminant de la concentració de les hormones sexuals LH i FSH
i de les seves ràtios LH/FSH per al cribratge de la PP. Avaluar l’ús de la prova de Procrin®
per a la discriminació de pacients amb possible PPC.
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Pacients i mètodes
Es van estudiar 40 nenes (edat de 3 a 8 anys) que presentaven signes de desenvolupament puberal. Es va realitzar la prova de Procrin® a totes, la qual consisteix en la determinació d’LH, FSH i estradiol basal i d’LH i FSH a les 3 hores de l’administració del fàrmac.
Les pacients van ser reavaluades pel servei de pediatria al cap de 6 mesos i classificades
en funció de l’evolució dels signes puberals en PPC o NPP. La capacitat diagnòstica de
les diferents concentracions hormonals es va avaluar mitjançant corbes de rendiment
diagnòstic (ROC). Tots els mesuraments de la concentració de les hormones es van realitzar mitjançant l’analitzador Architect i2000 (Abbott Diagnostics).
Resultats
A la taula 1 es poden observar els valors de les concentracions d’LH, FSH i estradiol
en les pacients amb PPC i NPP. Les pacients que van desenvolupar PPC van mostrar
una concentració de substància en el plasma d’LH estimulada significativament més
alta (p = 0,003), així com una ràtio LH/FSH basal i estimulada també significativament
més elevada (p = 0,023 i p = 0,0001, respectivament) que les del grup NPP. No es van
observar diferències significatives en la resta dels valors de les concentracions hormonals
ni en l’edat.
Taula 1. Valors basals i després d’estimulació amb leuprorelina; LH: lutropina, FSH: fol·litropina.

Edat (anys)
LH basal (mUI/L)
LH estimulada (mUI/L)
FSH basal (mUI/L)
FSH estimulada (mUI/L)
Estradiol basal (pg/mL)

No pubertat precoç
(NPP)

Pubertat precoç central
(PPC)

P

7,041 (6,48-7,89)

7,94 (6,79-8,44)

N.S

0,04 (0,03-0,09)

0,1 (0,05-0,32)

N.S

2,4 (1,5-3,45)

4,5 (2,8-6,6)

0,003

1,3 (0,80-2,26)

1,76 (0,98-2,96)

N.S

14,45 (11,58-20,61)

12,95 (10,45-19,74)

N.S

10 (10-12)

13 (10-20)

N.S

Ràtio basal LH/FSH

0,033 (0,02-0,05)

0,075 (0,05-0,08)

0,023

Ràtio estimulada LH/FSH

0,155 (0,10-0,19)

0,27 (0,22-0,49)

0,0001

L’anàlisi de les corbes ROC va mostrar que la capacitat diagnòstica més gran per
discriminar entre PPC i NPP va ser la ràtio LH/FSH estimulada (AUC: 0,923; p < 0,0001).
Un quocient LH/FSH a les 3 hores > 0,18 va demostrar ser el millor valor discriminant
(sensibilitat: 100 % (95 % IC: 78,2-100); especificitat: 76 % (95 % IC: 54,9-90,6)).
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Conclusions
L’ús de proves funcionals permet detectar l’evolució a PPC mitjançant estudis senzills
de laboratori. És important determinar els valors discriminants de les concentracions
d’aquestes hormones en funció de la nostra població pediàtrica i també de la immunoanàlisi utilitzada perquè els resultats en depenen.
Taula 2. Sensibilitat i especificitat per als valors discriminants que discriminen entre desenvolupament
de pubertat precoç central i no desenvolupament de pubertat precoç central, calculats
amb la corba ROC. AUC: àrea sota la corba. Valor de P significatiu: < 0,05.

Predictors de pubertat
precoç central
LH basal
> 0,03 mUI/L
LH estimulada
> 3,9 mUI/L
Estradiol basal
> 16 pg/mL
Ràtio LH/FSH basal
(> 0,039)
Ràtio LH/FSH estimulada
(> 0,18)

Sensibilitat
(%)
(95 % CI)
100 %
(78,2-100)
66,67 %
(38,4-88,2)
46,67 %
(21,3-73,4)
93,33 %
(68,1-99,8)
100 %
(78,2-100)

Especificitat
(%)
(95 % CI)
48 %
(27,8-68,7)
92 %
(74-99)
100 %
(86,3-100)
68 %
(46,5-85,1)
76 %
(54,9-90,6)

–307–

AUC
0.781
(0,623-0,896)
0,808
(0,653-0,915)
0,687
(0,521-0,824)
0,821
(0,668-0,924)
0,923
(0,793-0,983)

P
0,0001
0,0001
0,0431
0,0001
0,0001

Vitamina D lliure
en una població pediàtrica sana.
Relació entre la vitamina D
i els marcadors del metabolisme ossi
M. López Molina1, I. Rosas1, C. Fernández1, A. Leis1,
J. Cardona1, M. Murillo2, J. Bel2, M.L. Granada1
Servei de bioquímica clínica
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
1

Servei de pediatria
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona
2

Introducció
La vitamina D (d’ara endavant 25D) és essencial per a l’absorció del calci i del fòsfor,
dos dels minerals necessaris per al creixement i la mineralització òssia. Es tracta d’una
molècula molt liposoluble i per això, al torrent sanguini, circula unida en un 88 % a la
proteïna transportadora de vitamina D (VDBP), en menor quantitat a l’albúmina (10 %) i
en menys de l’1 % circula en forma no unida a proteïna («lliure»). A la pràctica clínica es
mesura la concentració en el plasma de 25-hidroxi vitamina D (25OH). Diferents factors
poden afectar la concentració de VDBP produint canvis paral·lels en la 25D total però no
en la fracció lliure. La fracció lliure és la fracció metabòlicament activa, per això conèixer
la seva concentració en el plasma pot ser d’utilitat per avaluar l’estatus real de la salut
òssia en els individus.
Objectius
Determinar la concentració en el plasma de vitamina D lliure (VitD-L) en una cohort
de nens sans i establir quina concentració de VitD-L correspon a un estat de vitamina D
suficient (basat en una concentració 25OH ≥ 20 ng/mL).
Estudiar la relació entre el valor de vitD-L mesurada i el calculat i el valor de 25OHD i
altres biomarcadors del metabolisme ossi.
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Material i mètodes
Es van estudiar 66 pacients (edat: 8,9 ± 4,1 anys; 45 % nens). En tots es va mesurar la
concentració en el plasma de 25OH (LiasonXL), vitD-L (mitjançant un procediment basat
en ELISA de Diasource), VDBP (ELISA, Inmunodianostic), calci i fosfat (amb l’analitzador
AU5800) i paratirina (PTH, amb Architect i2000). La vitamina D lliure es va calcular a partir
de les magnituds de 25OH i VDBP mitjançant la fórmula adaptada de Bikle. La suficiència
de vitamina D es va establir a una concentració de 25OH ≥ 20 ng/mL. L’índex de massa
corporal es va estandarditzar segons l’edat i el sexe (SDS-IMC).
Resultats
El grup total de pacients es va dividir en funció de la concentració en el plasma de 25OH:
vitamina D suficient (25OH ≥ 20ng/mL) i vitamina D insuficient (25OH < 20ng/mL).
Els pacients en el grup amb insuficiència presentaven una concentració de vitD-L mesurada i calculada significativament inferior respecte el grup amb suficiència. En aquest
grup també es van trobar concentracions de PTH augmentades amb una diferència estadísticament significativa.
Es va observar una correlació positiva entre els valors de vitD-L mesurada i 25OH
(r = 0,804; p = 0,001), calci (r = 0,26; p = 0,035) i vitD-L calculada (r = 0,553; p = 0,016).
Per contra, es va observar una correlació inversa entre els valors de vitD-L mesurada
i PTH (r = -0,374; p = 0,002), fosfatasa alcalina (r = -0,28; p = 0,026) i l’edat (r = -0,289;
p = 0,018).
Es va calcular el valor discriminant («punt de tall») de vitD-L que equivaldria a una
concentració de 25OH ≥ 20ng/mL i es va obtenir un valor discriminant de vitamina D
lliure > 3,9 pg/mL (AUC = 0,897; sensibilitat = 72, 7 %; especificitat = 95,5 %).
Conclusions
La vitamina D lliure presenta una millor correlació amb les magnituds relacionades
amb el metabolisme ossi com són la concentració de calci, PTH i fosfatasa alcalina enfront de la vitamina D lliure calculada.
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Avaluació de proveïdors:
programes d’avaluació externa
de la qualitat
L. Macías, B. González de la Presa1,
N. Rico1, M. Elena1, A. Merino1,
2
A. Soler , L. Guiñón2, J.M. González de Aledo2,
J.L. Bedini1, A. Mira2, L. Alvarez
1

Unitat de la Qualitat
Àrea Operativa Laboratori Core
Direcció
Centre de Diagnòstic Biomèdic
Hospital Clínic de Barcelona
2

Introducció
L’avaluació periòdica dels proveïdors és un requisit que els laboratoris que tenen implementades les normes ISO 9001 i ISO 15189 han d’acomplir. En el nostre centre, l’avaluació
dels proveïdors de Programes d’Avaluació Externa de la Qualitat (PEAQ) es realitza indirectament mitjançant l’avaluació dels programes en què es participa a través d’enquestes.
Els facultatius responsables de la valoració dels resultats emesos pels organitzadors són
els que realitzen aquesta avaluació. Cal destacar que actualment són cada vegada més
els organitzadors de PEAQ que s’estan acreditant per la norma ISO 17043 per tal d’assegurar la seva competència en el desenvolupament i l’execució dels programes.
Objectiu
Mostrar els resultats de la valoració dels PEAQ en què va participar el laboratori Core
(activitat programada i urgent) l’any 2017 i determinar si hi ha diferències entre els PEAQ
acreditats i els no acreditats.
Material i mètodes
Es va distribuir una enquesta a cada facultatiu responsable de la valoració d’algun
dels resultats de cada PEAQ perquè puntuessin en una escala de l’1 al 10 els següents
aspectes: qualitat del material de control, temps de resposta dels resultats, claredat de
la informació continguda en els informes, grau de fiabilitat dels resultats i eficàcia de la
resposta de l’organitzador en cas de consulta o davant d’una incidència.
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A la taula 1 es mostren els programes avaluats agrupats per organitzador i tipus d’activitat (programada o urgent).
Taula 1. FPCQLC: Fundació pel Control de la Qualitat dels Laboratoris Clínics;
RfB: Institut de Referència de Bioanàlisis; SEHH: Societat Espanyola d’Hematologia i Hemoteràpia;
UK-NEQAS: Servei d’Avaluació Externa de la Qualitat del Regne Unit.

Resultats
A la taula 2 es mostra la valoració (mitjana i interval) de cadascun dels aspectes avaluats per a cada programa agrupats per organitzador. RfB és l’organitzador que ha obtingut
la puntuació més baixa, tant en activitat programada com urgent, tot i ser un organitzador
acreditat.
Convé destacar que l’organitzador FPQLC ha obtingut una puntuació inferior a 5 en els
aspectes de temps de resposta dels resultats i grau de fiabilitat que ofereixen els resultats
en els programes de Bioquímica Sèrum Commutable i Gasos, respectivament.
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Taula 2. La n indica el nombre de programes de cada organitzador en què es va participar. Es representen
en cel·les ombrejades aquells organitzadors que estaven acreditats per la norma UNE EN ISO 17043.

Conclusions
La realització d’enquestes de satisfacció és una eina útil per identificar els punts febles
dels PAEQ que haurien de ser comunicats als organitzadors per a la seva millora.
En el cas dels programes en què participa el laboratori Core, l’acreditació de l’organitzador d’acord a la norma ISO 17043 no resulta en una millor valoració en les enquestes
de satisfacció.
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Estudi de l’impacte d’un sistema
de refrigeració automatitzat
en l’estabilitat de magnituds
mesurades mitjançant immunoanàlisi
en mostres de sèrum
L. Macías1,2, N. Rico Santana1,2,
L. Boldú1, X. Filella1,2, J.M. Augé2, M. Parra2,
R. Deulofeu2, J. L. Bedini Chesa1,2
1
2

Àrea Operativa Laboratori Core

Servei de Bioquímica Clínica i Genètica Molecular
Centre de Diagnòstic Biomèdic
Hospital Clínic de Barcelona
Barcelona

Introducció
L’estabilitat de les mostres biològiques en el laboratori clínic és sovint objecte d’estudi
amb la finalitat d’avaluar la viabilitat de les repeticions o l’addició del mesurament de
noves magnituds després de la seva obtenció. Actualment al nostre laboratori disposem del sistema automatitzat Aptio Automation (Siemens Healthineers) on les mostres ja
processades, després del seu segellament, es conserven refrigerades a 4 ºC en mòduls
automatitzats (RSM).
Objectiu
L’objectiu d’aquest estudi és avaluar l’estabilitat en les mostres de sèrum de les 7 magnituds mesurades mitjançant immunoanàlisi més sol·licitades pels facultatius clínics al
nostre laboratori.
Material i mètodes
Per a cada magnitud es van seleccionar 50 mostres de sèrum amb gel separador de
la nostra càrrega de treball diari. La selecció es va fer en funció del valor de la concentració de la magnitud intentant abastar el ventall de resultats de cada procediment. Es van
descartar mostres amb signes d’hemòlisi, icterícia i lipèmia. Les magnituds seleccionades van ser la concentració d’estradiol, fol·litropina (FSH), lutropina (LH), tirotropina (TSH),
tiroxina (T4), insulina i ferritina. L’analitzador utilitzat per l’estudi va ser l’ADVIA Centauro XP
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(Siemens Healthineers). Abans de cada sèrie, es van processar els materials de control
intern respectius per assegurar la qualitat analítica. Les 50 mostres es van processar a
temps basal (0 hores). Posteriorment es van separar en 5 grups de 10 mostres cadascun,
que van ser segellades, emmagatzemades en el mòdul RSM i processades de nou els
temps 24, 48, 72, 96 i 120 hores, respectivament. La variació dels resultats (Xt%) es va
calcular per comparació del valor de la magnitud a cada temps (Xt) respecte al valor inicial (X0), expressant el resultat en percentatge: Xt% = (Xt/X0) x 100. Es va calcular la mitjana
del canvi percentual (Xmt%) per cada grup. L’estabilitat es va valorar d’acord al criteri del
límit del canvi total (LCT) que té present la variabilitat analítica i biològica:
• LCT = ± √[(1,65 x CVa)2 + (0,5 x CVb)2]
• CVa: Coeficient de variabilitat analítica interdiària dels 6 mesos previs a l’estudi, calculat a partir de les dades del control intern (concentració intermèdia).
• CVb: Coeficient de variabilitat biològica intraindividual per a cada magnitud obtingut
de la base de dades https://www.westgard.com/biodatabase1.htm.
A partir del valor de l’LCT es calcula l’interval de LCT. Aquest interval estableix el mínim
i el màxim de desviació que pot tenir l’Xmt% per dir que una magnitud és estable.
Resultats
Els resultats del control intern van estar dins de l’interval especificat pel sistema de
qualitat del nostre laboratori. La imprecisió que van mostrar aquests materials de control
en els 5 dies d’estudi va ser acceptable (CV < 7 %).
Taula 1. Resultats de l’estudi d’estabilitat.
Interval
d’estabilitat

Mitjana de canvi percentual
(Xmt%)
0h

24 h

48 h

72 h

96 h

120 h

89,1

98,0

95,9

96,7

Interval
LCT

Límit
inferior

superior

LCT

CVa

CVb
intra

LH

100,0

97,7

84,7-115,3

84,7

115,3

15,28

6,1

23

FSH

100,0 100,6 103,6 105,4

97,6 103,0

91,0-108,8

91,0

108,8

8,85

4,2

11

TSH

100,0

95,5

96,8

98,8

87,9-112,1

87,9

112,1

12,08

4,4

19,3

T4

100,0 110,0 108,8 112,4

95,4

97,0

88,7-111,3

88,7

111,3

11,26

6,6

5,7

98,4

95,9

Estradiol 100,0

85,1 103,8 103,2 102,6 107,3

Insulina

98,0

100,0

91,0

Ferritina 100,0 108,0 102,0

82,9-117,1

82,9

117,1

17,09

7,8

22,5

89,0

98,0

83,7-116,3

83,7

116,3

16,34

7,56

21,1

95,0 100,0

102

86,7-113,3

86,7

113,3

13,28

6,8

14,2

87,0
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Conclusió
Cap de les magnituds estudiades va excedir l’interval d’estabilitat segons el criteri de
l’LCT. Podem concloure que les 7 magnituds mesurades mitjançant immunoanàlisi mantenen la seva estabilitat durant 5 dies quan són conservades en aquestes condicions de
refrigeració i automatització del nostre laboratori.
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Avaluació d’un sistema automatitzat
(UF-4000) en l’anàlisi del sediment urinari
C. Martín Grau, G. Recio Comí, M. Terrón Puig,
S.A. Benjamín Suárez, R. Sánchez Parrilla,
J. Tapiol Oliva, E. Picó Plana, C. Sarvisé Buil,
F. Gómez Bertomeu
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona
Tarragona

Introducció
El procediment de referència per l’estudi de les entitats microscòpiques de l’orina
segueix sent l’observació al microscopi òptic de l’orina centrifugada, conegut com sediment urinari. Això no obstant, en els laboratoris clínics que processen diàriament un gran
nombre de mostres, és freqüent l’ús de sistemes que minimitzen tant la manipulació de
la mostra com el temps de processament. Existeixen diferents sistemes automatitzats,
com els basats en la citometria de flux per a tal propòsit. Es tracta de comprovar que els
resultats obtinguts amb l’analitzador UF-4000 (Sysmex®) tenen una bona concordança
respecte al procediment de referència basat en la microscòpia òptica.
Material i mètode
Es processen 145 mostres d’orina enviades al nostre laboratori en les quals se sol·
licita l’estudi del sediment urinari. Es van processar les mostres en primer lloc mitjançant l’UF-4000 i posteriorment s’observa el sediment mitjançant microscòpia òptica
a 400 augments. Considerem els resultats de l’UF-4000 que classifica els resultats de
la concentració de nombre d’eritròcits, leucòcits, bacteris i cèl·lules epitelials (escamoses) en intervals per HPF (acrònim de l’anglès high-powered field) i estudiem el grau de
concordança amb la concentració de nombre equivalent obtinguda per microscòpia òptica mitjançant l’índex kappa. L’anàlisi estadística es realitza amb el programa Medcalc®
versió 18.
Resultats
Es poden veure en les taules següents. Per la concentració de nombre d’eritròcits
s’obté un índex kappa de 0,911 amb un interval de confiança (IC) del 95 % de 0,853-0,968.
Pels leucòcits s’obté un índex kappa de 0,778 (IC 95 % = 0,668-0,886). Pels bacteris i cèl·
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lules epitelials el càlcul de l’índex va donar un resultat de 0,669 (IC 95 % = 0,588-0,751)
i 0,616 (IC 95 % = 0,517-0,716), respectivament.
Eritròcits

Microscopi (nº/camp a 400x)
UF-4 000 (nº/HPF)

0-20

20-40

0-20

117

1

20-40

2

1

40-60

2

1

40-60

60-80

1

1

60-80

80-100

> 100

1

80-100

1

2

> 100

3

12

Total

145

80-100

> 100

Leucòcits

Microscopi (nº/camp a 400x)
UF-4 000 (nº/HPF)

0-20

0-20

103

20-40

7

40-60

1

60-80

1

20-40

40-60

5
2
1

1
1

80-100
> 100

60-80

1
3

1

2

3

13

Total

145

Bacteris

Microscopi (nº/camp a 400x)
UF-4 000 (nº/HPF)

Negatiu

Escàs

Moderat

Negatiu (0-11)

40

30

2

Escàs (11-80)

6

24

2

Abundant
1

Moderat (80-180)

3

5

1

Abundant (> 180)

1

8

22

Total

145
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Cèl·lules epitelials

Microscopi (nº/camp a 400x)
UF-4 000

Negatiu

Escàs

Moderat

Abundant

Negatiu (0-2)

64

9

Escàs (2-6)

12

26

7

2

Moderat (6-12)

2

3

3

5

Abundant (> 12)

1

2

2

7

Total

145

Conclusió
S’observa una concordança molt bona per la concentració de nombre d’eritròcits i
bona per la de leucòcits, bacteris i cèl·lules epitelials entre l’analitzador UF-4000 i l’examen microscòpic convencional. L’automatització del sediment urinari pot millorar l’estandardització dels resultats perquè no depèn de la variabilitat interobservador; això no
obstant, a causa de la necessitat de confirmar la presència d’altres elements formes com
cristalls, cilindres o llevats, considerem adequat utilitzar-lo com a mètode de cribratge de
treball programat, ja que identifica ràpidament les mostres d’orina amb resultats dintre
dels intervals de referència.
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Procediments no invasius
per a la comprovació de l’erradicació
d’Helicobacter pylori:
anàlisi de costos de dues estratègies
F.J. Martínez Cerezo, L. López, F.J. Tena,
M. García, O. Pavel, J. Marsal, J.L.Simó
Servei d’Aparell Digestiu
Hospital Universitari Sant Joan
Reus
Laboratori de Referència Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre
Reus

El mesurament del contingut arbitrari de l’antigen d’Helicobacter pylori en la femta (d’ara endavant AgHp) és una alternativa a la «prova de l’alè» amb urea marcada
amb 13C (TAU) pel diagnòstic no invasiu de la infecció. Tanmateix amb l’AgHp es produeixen fins a un 50 % de falsos positius a la comprovació de l’erradicació.
Objectiu
Analitzar i comparar els costos de 2 estratègies per a la comprovació de l’erradicació
d’Helicobacter pylori (Hp).
Mètodes
S’han comparat els costos totals de realitzar la comprovació de l’erradicació mitjançant TAU a tots els pacients (estratègia TAU) versus la determinació inicial d’AgHp seguit
només del procediment TAU si l’AgHp tingués un resultat «positiu» (estratègia AgHp), tenint en compte els costos directes de la determinació així com els costos salarials màxims
i mínims, segons les categories al nostre centre dels professionals que intervenen en tot
el procés. Els costos s’han calculat per taxes arbitràries d’erradicació, així com per les
comunicades a la literatura per la teràpia quàdruple clàssica i omeprazol, claritromicina
i amoxicilina (OCA) + Metronidazol a la nostra zona. No s’han considerat els costos dels
absentismes laborals dels pacients que a priori serien superiors per l’estratègia TAU.
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Resultats
L’estratègia TAU per totes les taxes d’erradicació suposa un cost d’entre 2 633,15 i 2 660,56 € per 100 pacients.
L’estratègia AgHp per una taxa d’erradicació (TE) del 80 % suposa costos entre 3 138,99 i 3 298,38 €; per a una TE del 90 % entre 2 441,99 i 2 521,69 €; per a una TE
del 93,8 % entre 2 177,14 i 2 226,55 €; per a una TE del 95 % entre 2 093,50 i 2 133,34 €
i per a una TE del 97,6 % entre 1 912,28 i 1 931,41 €.
Els valors discriminants («punts de tall») a partir dels quals l’estratègia AgHp té un cost
inferior a l’estratègia TAU són TE del 87,3 % considerant els mínims salarials i TE 88,2 del %
considerant els màxims salarials.
Conclusió
Al nostre centre, l’adopció de l’estratègia AgHp per a la comprovació de l’erradicació
d’Hp suposa un estalvi econòmic respecte a l’estratègia TAU. L’estratègia TAU només
suposa costos inferiors a l’estratègia Hp amb TE subòptimes.
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Anèmia hemolítica severa
en el nounat per anti-E.
A propòsit d’un cas.
A. Marull1, O. Jiménez1, D. Pedrola1,
M. Quintana1, M. Hernández1, V. Cunquero1,
R.M. Taradell1, M. Serrando1
1

Laboratori Hematologia i coagulació
Laboratori Territorial ICS-Girona
Parc Hospitalari Martí i Julià
Salt

Introducció
L’anèmia greu del nounat és una complicació de l’embaràs produïda per la destrucció
fetal dels eritròcits. És causada per anticossos irregulars circulants en el plasma matern.
L’estudi utilitzat en el laboratori que detecta aquests anticossos és la mesura de l’activitat
del complement induïda per una superfície cel·lular («immunoglobulina indirecta», d’ara
endavant AGI). L’estudi d’anticossos en totes les embarassades independentment del
seu factor Rh ha permès detectar altres anticossos a banda de l’anti-D. Els anticossos irregulars més freqüentment identificats són anti-E, antic-c anti-C. Presentem el cas d’una
al·loimmunització per anti-E que produeix la malaltia de l’anèmia hemolítica del nounat.
Resultats, cas clínic
Es tracta d’una dona embarassada de 32 setmanes del seu tercer fill. Pateix diabetis
gestacional que es controla amb dieta. A l’estudi del laboratori del tercer trimestre, es
detecta AGI amb resultat positiu a causa d’un anticòs anti-E amb titulació 1/2. A la setmana 38, la mare presenta una infecció urinària i com a conseqüència es programa una
cesària d’urgència.
El nadó presenta una concentració de massa d’hemoglobina en la sang = 3,2 g/dL,
fracció de volum d’eritròcits en la sang («hematòcrit») = 10 %, volum entític dels eritròcits
en la sang (VCM) = 151 fL. La determinació de complement + immunoglobulina («antiglobulina directa») té un resultat positiu. L’anticòs responsable de l’anèmia hemolítica és
anti-E. En l’estudi de laboratori de la mare es confirma el mateix anticòs amb una titulació 1/32. El nadó mor hores més tard.
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Conclusió
L’al·loimmunització per anti-E pot causar una anèmia hemolítica, habitualment moderada, en el nadó o fetus. La correlació entre la titulació i la gravetat de la malaltia
és controvertit. Diversos estudis senyalen que l’estratègia utilitzada pel maneig de l’al·
loimmunització en els casos anti-D poden ser útils per monitorar també en els casos
d’al·loimmunització per anti-E.
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Malaltia de Von Willebrand adquirida:
detecció en el laboratori programat
A. Marull1, A. Bustins2, V. Cunquero1,
O. Jiménez1, D. Pedrola1, M. Hernández1,
R.M. Taradell1, M. Serrando1
1

Laboratori Hematologia i coagulació
Laboratori Territorial ICS-Girona
Parc Hospitalari Martí i Julià
Salt
Servei Hematologia
Institut Català Oncologia
Girona
2

Introducció
La síndrome de Von Willebrand adquirida (d’ara endavant SVWA) és un quadre hemorràgic caracteritzat associat a una altra malaltia subjacent (malaltia vascular, síndromes
limfoproliferatives, síndromes mieloproliferatives, malaltia autoimmune, neoplàsies, administració de fàrmacs). Generalment es produeix en pacients d’edat avançada, sense antecedents personals o familiars d’anomalies hemorràgiques. És una malaltia de prevalença
desconeguda (0,04 %). Es considera una malaltia rara probablement infradiagnosticada,
amb menys de 300 casos descrits a la literatura. S’han descrit 3 possibles mecanismes
d’aquesta malaltia: presència d’anticossos inhibidors o no, que formen complexes amb
el factor von Willebrand (VWF); absorció del VWF en clons de cèl·lules malignes i increment en la proteòlisi de multímers del VWF d’alt pes molecular. Els millors procediments
diagnòstics són els que es basen en la detecció de les concentracions del VWF funcional
(activitat del cofactor de la ristocetina o de la capacitat d’unió al col·lagen) anormalment
baixes, en comparació les concentracions d’antigen del VWF, demostració de la desaparició selectiva dels multímers del VWF d’alt pes molecular. L’estudi molecular és imprescindible per confirmar que no es tracta de la malaltia hereditària.
Descripció del cas i resultats
Pacient dona de 68 anys, que acudeix a urgències per dispnea d’esforç, palpitacions,
astènia i un episodi de lipotímia. Els resultats del laboratori indiquen una anèmia severa
amb una concentració de massa d’hemoglobina de 4,4 g/dL, el volum entític d’eritròcits
en la sang (VCM) = 97,5 fL, la massa entítica d’hemoglobina en la sang (HCM) = 27 pg, la
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concentració de massa d’hemoglobina en els eritròcits (CHCM) = 28 g/dL, i la fracció de
nombre de reticulòcits = 12 %. Entitats leucocítiques i plaquetes dins dels valors de referència. «Prova de l’antiglobulina directa» negativa. S’orienta el cas com una possible hemorràgia aguda. Per descartar l’origen digestiu, es realitza una endoscòpia digestiva (gastroscòpia i colonoscòpia) trobant-se una lesió angiodisplàstica situada en el duodè com
a possible lesió hemorràgica. L’episodi agut queda resolt però s’observa posteriorment
un allargament del temps de coagulació induïda per una superfície en el plasma (TTPA) i
una ràtio = 1,5, mantinguts en el temps. S’amplia l’estudi de les magnituds relacionades
amb l’hemostàsia, amb els següents resultats: detecció del factor von Willebrand = 3 %,
factor von Willebrand (activitat del cofactor de la ristocetina (VWF:RCo) = 4 %, factor VIII
de la coagulació = 12 %. L’estudi genètic confirma l’absència de mutació del gen VFM
confirmant la SVWA.
Conclusió
La síndrome de von Willebrand adquirida es considera una entitat poc freqüent que
en general es manifesta clínicament només quan es produeix un desafiament al sistema
hemostàtic; és francament heterogeni i d’etiologia múltiple. S’haurien de diferenciar les
alteracions adquirides del FVW de la SVWA, donant lloc manifestacions hemorràgiques
en aquest últim.
És molt important un diagnòstic precoç i la instauració del tractament adequat per
prevenir les complicacions hemorràgiques greus. El tractament amb èxit de la malaltia
o procés subjacent corregeix la SVWA. El pronòstic depèn de la malaltia associada. A
causa de l’escassa experiència en aquest camp, és molt convenient reunir aquests casos
en el registre internacional o nacional.
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Estudi i seguiment de les gestants
isoimmunitzades detectades
al laboratori clínic territorial
de Girona durant el 2017
A. Marull1, O. Jiménez1, M. Quintana1,
M. Hernández1, D. Pedrola1, V. Cunquero1,
R.M. Taradell1, M. Serrando1
1

Laboratori Hematologia i coagulació
Laboratori Territorial ICS-Girona
Parc Hospitalari Martí i Julià
Salt

Introducció
La malaltia hemolítica del nounat (d’ara endavant MHN) és una complicació de la gestió produïda per la destrucció dels eritròcits fetals per anticossos irregulars circulants en
el plasma de la mare. L’estudi del laboratori que permet detectar la presència d’aquests
anticossos és la mesura de l’activitat del complement induïda per una superfície cel·lular
(«immunoglobulina indirecta», AGI). La generalització de l’estudi d’anticossos irregulars
a totes les gestants independentment del seu grup sanguini permet detectar altres anticossos a més de l’anti-D que poden produir MHN. Totes les guies clíniques recomanen
un cribratge per AGI durant el primer trimestre de l’embaràs i un segon control entre
les 24-34 setmanes. En cas de grup sanguini Rh negatiu el control es durà a terme abans
de les 28 setmanes. En tots els casos si AGI té un resultat per sobre del límit superior de
l’interval de referència, «resultat positiu», caldrà un control més exhaustiu segons l’anticòs detectat.
El nostre objectiu és estudiar el percentatge de la nostra població en què es produeix
una al·loimmunització tardana i si aquesta té capacitat de produir afectació fetal.
Material i mètodes
Hem dissenyat un estudi retrospectiu incloent les dades recollides durant el 2017. Al
laboratori es fa la detecció amb el panell de 3 cèl·lules ID-DiaCell I-II-III (Diamed Ibérica,
Bio-Rad). En els casos en què la determinació té un resultat positiu, s’amplia l’estudi amb
el panell d’11 cèl·lules ID-Dia Cell per tal de conèixer quin anticòs és el responsable de
la immunització.
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Resultats
De 5 126 mostres analitzades, 164 varen tenir un resultat positiu. D’aquestes mostres,
es descarten 138 pacients per haver rebut l’antiglobulina D. Així 26 pacients varen presentar AGI positiu per immunització activa. D’aquests, 20 es varen positivitzar el primer
trimestre, 4 en el segon, i 1 en el tercer. Els tipus d’anticossos més freqüents varen ser
en el primer trimestre en 5 casos anti-M, 3 anti-D i 2 anti-D+ anti-C. El del tercer trimestre
s’ha trobat un cas anti-C+ anti e no titulable.
Taula 1. Anticossos a causa de la immunització activa segons el trimestre.

Conclusió
La presència d’anticossos irregulars durant la gestació és poc prevalent (un 3,2 %
detectat en el cribratge poblacional). La gran majoria dels anticossos són causats per
l’administració de la gammaglobulina anti-D. De les gestants sensibilitzades s’observa
que la producció d’anticossos es produeix durant el primer trimestre. Els 4 casos trobats
el segon trimestre són en embarassades no controlades al primer trimestre. Malgrat que
la gran majoria d’anticossos ja es detecten durant el primer trimestre, creiem necessari
fer la determinació al tercer trimestre també, ja que l’anticòs trobat és un anticòs que pot
provocar la malaltia hemolítica del nounat.
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Reconeixement automàtic
de cèl·lules limfoides reactives,
anormals i blàstiques
mitjançant anàlisi d’imatges
A. Merino1, S. Alférez2, L. Puigví2, L. Boldú1,
A. Acevedo2, A. Molina1, J. Rodellar2
Laboratori Core
Servei de Bioquímica i Genètica Molecular
Centre Diagnòstic Biomèdic
Hospital Clínic de Barcelona
1

2
CoDAlab
Universitat Politècnica de Catalunya
Barcelona

Introducció
Els analitzadors automàtics per a la classificació d’imatges de cèl·lules sanguínies preclassifiquen els leucòcits amb morfologia normal, però tenen limitacions en el reconeixement de cèl·lules limfoides anormals i blàstiques. Per aquesta raó és d’interès explorar el
reconeixement automàtic de cèl·lules limfoides reactives, anormals i blàstiques utilitzant
una nova tecnologia d’anàlisi d’imatges i nous descriptors quantitatius tant geomètrics,
com de color i textura de les cèl·lules.
Material i mètodes
Un sistema de classificació ja descrit prèviament va ser preparat amb anterioritat per
tal d’avaluar la utilitat d’un total de 140 descriptors morfològics quantitatius descrivint
la mida, forma, color i textura del citoplasma, el nucli i la cèl·lula sencera, per la discriminació automàtica entre limfòcits reactius (cèl·lules no neoplàsiques), anormals i cèl·
lules blàstiques (neoplàsiques). Es va incloure un nou descriptor geomètric denominat
RBC-proximity, definit com la proporció del perímetre del limfòcit que coincideix amb la
zona perifèrica al voltant de la cèl·lula (en píxels).
A continuació es va dissenyar una prova de concepte utilitzant un total de 418 frotis
de sang perifèrica (d’ara endavant SP) tenyits amb May Grünwald-Giemsa i obtinguts
de 199 pacients diferents amb els següents diagnòstics confirmats: 1) infecció vírica
(41 frotis), 2) neoplàsia limfoide B o T (144 frotis) i 3) leucèmia aguda (233 frotis, leucèmia
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mieloide aguda, LMA, en 90 i leucèmia limfoide aguda, LLA, en 43). Les imatges individuals de les cèl·lules als diferents frotis van ser capturades mitjançant l’analitzador CellaVision DM96, i per cada frotis el facultatiu va seleccionar un conjunt d’entre 10 i 90 imatges.
Cada conjunt d’imatges es va lliurar al classificador, que va fer un reconeixement automàtic a cegues, donant com a resultat la classe on pertany cadascuna de les imatges
del frotis. L’anàlisi individual de cada frotis va ser considerat com una prova binària amb
resultats correctes o incorrectes. La prova es va considerar correcte si el percentatge
d’imatges classificades en la categoria diagnòstica correcta va superar el llindar prèviament establert del 50 %. La categoria del frotis va ser «desconeguda» quan els percentatges de les imatges automàticament classificades no va arribar al 50 % en cap dels tres
grups diagnòstics.
Resultats
La Figura 1 (part esquerra) mostra la matriu de confusió que resum els resultats corresponents al llindar del 50 %. La part dreta mostra la llista dels 20 descriptors quantitatius que van ser més decisius per la classificació. Tots els frotis de SP amb limfòcits
reactius (41) van ser classificats en la classe correcta (100 % d’exactitud). Dels frotis amb
cèl·lules limfoides anormals, un 96 % van ser reconeguts en la classe correcta pel classificador. Finalment, un 97 % dels frotis amb cèl·lules blàstiques van ser correctament
identificats.
Figura 1. Part esquerra, matriu de confusió que resumeix els resultats corresponents al llindar del 50 %.
Percentatges d’exactitud de les classes obtingudes a la classificació (predicted class en anglès)
respecte al diagnòstic veritable (true class en anglès). RL = limfòcits reactius; ALC = limfòcits anormals;
BL = blasts; Unknown = desconegut. La part dreta de la figura mostra la llista dels 20 descriptors
quantitatius que van ser més decisius per la classificació.
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És interessant remarcar que un total de 10 dels primers 20 descriptors amb rellevància
per la classificació van ser granulomètrics (de textura), i basats en les corbes granulomètriques i pseudo-granulomètriques. La Figura 2 mostra en la part inferior un exemple de
les diferents corbes pseudo-granulomètriques del citoplasma (pel component cyan del
espai de color CMYK) obtingudes en una imatge d’un limfòcit reactiu (en vermell, mitjana
de 0,1005), respecte a una imatge d’un limfòcit vellós d’un limfoma de la zona marginal
esplènic (en blau, mitjana de 0,0412), respectivament. A la part superior es mostren els
valors RBC-proximity (en píxels), corresponents a la imatge d’un limfòcit reactiu (0,40) i a
la d’un limfòcit vellós d’un limfoma de la zona marginal esplènic (0).
Figura 2. La part inferior mostra un exemple de les diferents corbes pseudo-granulomètriques del citoplasma
(pel component cyan del espai de color CMYK) obtingudes en una imatge d’un limfòcit reactiu (en vermell),
respecte a una imatge d’un limfòcit vellós d’un limfoma de la zona marginal esplènic (en blau), respectivament.
A la part superior es mostren els valors RBC-proximity (en píxels), corresponents a una imatge d’un limfòcit
reactiu (0,40) i un limfòcit vellós d’un limfoma de la zona marginal esplènic (0).
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Conclusions
En aquest treball es presenten els primers resultats en la direcció de validar un sistema
automàtic de classificació, d’acord amb els frotis individuals de pacients amb malalties
no neoplàsiques (infeccions) versus neoplàsiques (limfomes i leucèmies). Els resultats
confirmen que el conjunt de característiques quantitatives seleccionades va ser d’utilitat
pel reconeixement automàtic entre limfòcits reactius i cèl·lules neoplàsiques (limfòcits
anormals o blasts) a la sang perifèrica. Utilitzant el llindar del 50 %, un total del 97,7 % dels
frotis van ser classificats correctament en una de les tres categories (reactives, limfòcits
anormals o blasts).
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Implantació d’un dipòsit de sang
en una clínica de mida petita
E. Moreno1, X. Navarro2, E. Garcia3, J. Font4
1

Clínica Tres Torres - Cerba
2
3

Cerba

Banc de Sang i Teixits
4

Clínica Tres Torres
Barcelona

Introducció
El Banc de Sang i Teixits (d’ara endavant BST) és el que subministra els components
sanguinis a tots els hospitals i clíniques de Catalunya i és el centre de referència en la
resolució de consultes, per a la totalitat de serveis de transfusió de tots ells.
La Clínica Tres Torres té 45 llits, 3 sales en la unitat de semicrítics i 4 quiròfans per cirurgia major. En funció de la intervenció se sol·licitava la realització de les proves de compatibilitat i els components sanguinis necessaris al BST-Unitat Vall d’Hebron. El temps
des de l’extracció de la mostra fins a l’arribada del component era de 3 a 4 hores, i superior si calia determinar la presència d’anticossos irregulars.
Per tal de millorar el circuit i amb la perspectiva de voler augmentar l’activitat i la complexitat quirúrgica del centre, es va decidir implantar un dipòsit de sang en el laboratori
d’urgències de la Clínica Tres Torres amb disponibilitat de concentrat d’eritròcits (d’ara
endavant CH) i plasma fresc congelat (PFC), supervisat per la Direcció Tècnica del Banc
de Sang i Teixits.
Material i mètodes
Per implantar un dipòsit es necessita:
• Formació del personal del laboratori per realitzar les determinacions d’immunohematologia i hemoteràpia bàsica.
• Equipament: nevera amb temperatura controlada, congelador amb temperatura
controlada, bany maria de 37 ºC, incubador de placa ID-Incubator-37 SI, centrífuga
ID-Centrifuge 24S i pipetes automàtiques calibrades.
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• Equips de reactius: Seraclone A, B i D, ID-Liss-Coombs, ID-Diaclon ABO/D inver,
ID-Diluyente, ID-Diacel I, II, III, ID-Diacel ABO, ID-QC Set.
El grup sanguini ABO/RH es realitza per duplicat, en placa i en targeta ID-Diaclon
ABO/D inver; es determina la presència d’anticossos irregulars amb ID-Liss-Coombs
i ID-Diacel I, II, III. I si el resultat és negatiu, es realitzen les proves creuades amb
ID-Liss-Coombs. Si el resultat de l’escrutini d’anticossos irregulars és positiu, s’envia la
mostra al BST per identificar aquest anticòs i poder creuar sang de fenotip compatible
amb el pacient.
Es realitza un estudi comparatiu des del setembre del 2017 al gener del 2018.
La data inici del dipòsit de sang és el 2017-11-6.
Resultats
S’ha de fer una inversió inicial per l’equipament o adaptar l’equipament actual; el cost
del material és semblant al de banc de sang.
El temps total del procés d’encreuament és 1 hora; si el resultat de la presència d’anticossos irregulars és positiu, el temps és > 3 hores, ja que s’ha d’enviar al BST-Vall d’Hebron. En aquest període d’estudi només s’han detectat anticossos irregulars en 2 mostres, representant el 0,85 % del total de les sol·licituds.
Motiu de sol·licitud: 87 % reserva operatòria (mitjana de 2 CH, el 56 % pròtesi de genoll, 25 % pròtesi de maluc, 12 % prostatectomia radical i 8 % altres), 12 % urgent, 1 %
immediata.

Mes

Pacients

Bosses
creuades

Bosses
transfoses

% transfusió

% pacients
transfosos

CH

PFC

PLQ

Caducades/
descartades

Retornades

Reaccions
transfusionals

Taula. Recollida de dades de l’estudi.

2017-09

10

27

19

70,4

70

14

2

3

6

0

0

2017-10

14

30

18

60

64,3

14

4

0

12

0

0

2017-11

52

108

30

27,8

26,9

30

0

0

2

0

0

2017-12

19

37

14

37.8

21,1

10

4

0

8

8

1

2018-01

38

89

24

27

21,1

18

6

0

0

4

1
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Conclusions
Els avantatges de disposar d’un dipòsit de sang en les mateixes instal·lacions de la
Clínica Tres Torres són:
• S’ha donat tranquil·litat al quadre clínic, rapidesa i seguretat.
• S’ha observat un augment molt important de la demanda de components sanguinis,
excepte el desembre a causa de les vacances.
• Ha permès aprofitar més de 100 CH perquè no han sortit del circuit controlat, com
quan se sol·licitava al BST-Vall Hebron, i no eren finalment transfosos als pacients.
• Creiem recomanable tenir un mínim de 20 sol·licituds al mes per poder mantenir
adequadament el dipòsit de sang i evitar la caducitat dels components sanguinis.
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Avaluació de les característiques
metrològiques del mesurament
de la concentració d’albúmina
en orina en 2 materials de control
D. Muñoz Provencio, M. J. Castro Castro
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
El mesurament de la concentració d’albúmina en orina té com a finalitat la detecció
d’una lesió glomerular incipient i la realització del seguiment de l’afectació renal. Per tal
de dur a terme un control intern de la qualitat adient, cal emprar materials de control adequats on el mesurament de les magnituds sigui estable.
Objectius
Avaluar la imprecisió de dos materials de control per al mesurament de la concentració
d’albúmina en orina.
Materials i mètodes
Es van processar els materials de control Liquicheck Urine Chemistry (Level 1 i 2,
Bio-Rad Laboratories) i Liquicheck MicroMicroalbumin (Level 1 i 2, Bio-Rad Laboratories)
per un període de 30 dies per mesurar la concentració d’albumina en orina mitjançant
un procediment immunoturbidimètric en l’analitzador Cobas® 8000 (Roche Diagnostics).
Es va aplicar la prova de Grubbs per a excloure resultats aberrants, i es va calcular la
mitjana (x), desviació estàndard (SD), coeficient de variació (CV) i el biaix relatiu (δr) prenent com a valor convencionalment verdader el valor proporcionat pel fabricant (Bio-Rad
Laboratories).
Els resultats de CV i δr s’han verificat amb els requisits metrològics del laboratori: el
CV màxim tolerable recomanat per l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic
i el δr màxim tolerable obtingut a partir dels fractils 0,95 dels biaixos de tots els sistemes
de mesura (programa de control intern de la qualitat interlaboratorial UnityTM de Bio-Rad
Laboratories).
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Resultats
En la Taula 1 es mostren els resultats obtinguts:
Taula 1.

Liquichek Urine Chemistry
Control
Level 1

Level 2

Liquichek Microalbumin
Control
Level 1

Level 2

n

24

26

21

22

x (mg/L)

15,3

55,1

37,2

59

SD (mg/L)

1,91

2,55

0,991

1,41

CV (%)

12,5

4,63

2,67

2,38

Valors convencionalment
verdaders Bio-Rad (mg/L)

16,3

58,5

39,3

63,4

δr (%)

-6,44

-5,8

-5,37

-6,93

n = nombre de dades; x = mitjana; SD = desviació estàndard; CV = coeficient de variació; δr: biaix relatiu.

Els resultats obtinguts de CV i δr compleixen els requisits metrològics del laboratori
(20,9 % per al CV màxim tolerable i 14,0 % per al δr màxim tolerable).
Conclusions
El CV per al mesurament de la concentració de massa d’albúmina en orina en el
material de control Liquicheck Urine Chemistry, és més gran que l’obtingut en el material de control Liquicheck MicroMicroalbumin. Això pot ser a causa d’un canvi de biaix
durant el període estudiat, provocat per una baixa estabilitat d’aquesta magnitud en el
material de control. Per això, seria recomanable l’ús del material de control específic per
al mesurament de la concentració d’albúmina en orina que proposa el fabricant (Bio-Rad
Laboratories).
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Tècniques de biometria
per assegurar les identificacions
de pacient, petició i mostra.
Estudi preliminar per a la seva
implementació al laboratori clínic
M.R. Navarro Badal, R. Ruiz Morer, E. López Juan,
G. Padrós Soler, M.A. Vernetta Porta,
A. Arbiol Roca, R. González González,
M. Medina Casanova, C. Triviño Nolla
Laboratori Clínic Territorial Metropolitana Sud – Atenció Primària
Institut Català de la Salut
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
La fiabilitat del resultat de les anàlisis repercuteix directament en la seguretat del pacient sent imprescindible la correspondència inequívoca de la persona amb la petició
de l’anàlisi i la mostra biològica. En la fase preanalítica els errors d’identificació són molt
greus i difícils de detectar.
Les tècniques de biometria permeten obtenir un tret anatòmic de la persona assegurant completament la seva identitat.
Objectiu
Estudiar i comparar les tècniques de biometria incorporables al laboratori clínic per
confirmar la identificació correcta del pacient amb la petició i la mostra.
Planificar una sistemàtica convenient per al nostre laboratori.
Material i mètodes
S’estudien diverses tècniques de biometria tenint en compte la seva universalitat (tret
present en tots els pacients), permanència (invariable en el temps), especificitat (resolució
suficient) i acceptabilitat/comoditat per als pacients.
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Posteriorment, es planifica un escenari d’implantació en el nostre laboratori (85 centres d’extracció, 2 700 pacients/dia, 6 100 mostres/dia).
Resultats
Comparació de les tècniques biomètriques adequades per al laboratori
Característica
Tret biomètric

Universalitat

Permanència

Especificitat/
resolució

Comoditat /
acceptabilitat

Empremta dactilar

Alta

Mitjana

Mitjana

No

Reconeixement iris

Molt alta

Alta

Alta

Sí

Reconeixement facial

Baixa

Baixa

Alta

Sí

Reconeixement retina

Molt alta

Alta

Alta

Sí

DNA (procediment de referència)

Molt alta

Molt alta

Molt alta

No

Recursos tècnics: sensors (en el cas de l’empremta dactilar) o càmeres (per la resta)
per fer la lectura en el centre d’extracció i connectats al sistema informàtic del laboratori
que fa el tractament de les dades mitjançant un programari ad hoc. Les càmeres poden
estar incorporades a dispositius mòbils.
Planificació de la incorporació
Plantegem una sistemàtica basada en la lectura biomètrica una única vegada a la vida
(registre) i successives lectures (en cada sol·licitud analítica):
Registre previ

Durant la presa
de la mostra

Lectura del tret biomètric (una única vegada a la vida) i incorporació com
una dada demogràfica a la base de dades de pacients o història clínica.
1. Impressió/consulta de la petició analítica (inclòs el tret biomètric)
2. Impressió de les etiquetes de mostra/es
3. Presa de mostra del pacient
4. Lectura in situ del tret biomètric en el pacient
5. Lectura in situ del full de petició analític
6. Lectura in situ del codi de la/es mostra/es que s’han obtingut
7. El sistema informàtic analitza les 3 lectures (pacient, petició i mostra) i respon
(acceptació/rebuig) sobre la correspondència entre elles. L’extracció queda reinformada
en el sistema.
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Conclusions
La biometria és incorporable als laboratoris de qualsevol dimensió, automatitza i soluciona els problemes d’identificació dels pacients la qual cosa fins al moment encara es fa
aportant documentació personal (targeta sanitària, DNI…).
Encara que el procediment òptim és l’estudi del DNA, aquest no ens permet tenir el resultat mentre es realitza la presa de la mostra, presenta problemes de confidencialitat/legals (protecció de dades) i una acceptació probablement baixa per part dels pacients.
L’empremta dactilar es desaconsella perquè requereix contacte físic amb els dispositius/sensors de lectura, poc adient en un centre sanitari. Tampoc s’aconsella el reconeixement facial perquè varia al llarg de la vida.
El reconeixement ocular (iris o retina) presenta avantatges clars. La captura es fa amb
càmera i per tant, no és necessari contacte, és ràpida, sense molèstia per al pacient,
té alta resolució i és invariable al llarg de la vida. Es pot obtenir la dada biomètrica una
vegada a la vida, incorporar-la a la història clínica i fer la comprovació de la identitat en
cada presa de mostra.
Es necessiten estudis addicionals de viabilitat tècnica i econòmica però els resultats
que presentem representen un punt de partida útil per implementar la biometria en l’àmbit
del laboratori clínic.
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Estudi de la repercussió
al laboratori clínic d’un canvi
en l’estandardització del fabricant
J. Nieto Moragas, S. Checa, I. Parejo,
A. Alumà, M.L. Granada, M.A. Llopis
Laboratori Clínic de la Metropolitana Nord
Hospital Germans Trias i Pujol
Barcelona

Introducció
El laboratori clínic és el responsable de tot el procés d’implementació i manteniment
dels procediments aplicats per a la determinació d’una magnitud biològica en concret. La
norma ISO 15189 estableix que davant de qualsevol canvi de reactiu o material fungible
per part del fabricant, el laboratori ha de verificar que no varien els resultats a nivell clínic.
L’objectiu d’aquest treball és veure quina repercussió es produeix, dins de la feina programada del laboratori clínic, a causa de la notificació per part del fabricant d’un canvi
en el seu estàndard intern del reactiu de l’antigen específic de la pròstata en el plasma
(«PSA total»). Malgrat que el fabricant aporti proves estadístiques que notifiquen la no variabilitat de resultats, és el laboratori el que ha de verificar l’absència, o no, de variacions
en els resultats obtinguts.
Material i mètodes
En 60 mostres es varen realitzar determinacions en paral·lel de PSA total mitjançant
dos reactius del fabricant Abbott Diagnostics i el sistema de mesura Architect i2000. El
primer reactiu, considerat el de referència amb l’estàndard intern conegut (IMS), i l’altre
amb el nou estàndard intern.
Amb les dades analitzades es va construir una recta de regressió pel mètode de Passing-Bablok. Amb l’equació obtinguda, junt amb la proporcionada pel fabricant, també
obtinguda pel mètode de Passing-Bablok, es varen recalcular els valors de 1 260 pacients
corresponents a 2 mesos amb uns resultats de PSA de 0 a 20 ng/mL. En 1 120 pacients
amb PSA total d’entre 4 i 10 ng/mL, es va determinar l’antigen específic de la pròstata en
el plasma no unit a proteïna («PSA lliure») i calcular el quocient PSA lliure/PSA total amb
els dos valors de PSA total obtinguts per les dues equacions. Es va avaluar la concordança amb un índex kappa dels valors de PSA total majors o iguals, o menors a 4 ng/mL
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i dels quocients PSA lliure/PSA superiors o iguals, o inferiors a 0,26. Es va utilitzar el
software d’estadística Analyse-it® v.2.3 per a l’obtenció de resultats.
Resultats
En la taula 1 es resumeixen els resultats obtinguts pel mètode de Passing-Bablok per
part del fabricant i per part del laboratori clínic. Es va observar que l’interval de confiança
del pendent obtingut pel laboratori clínic no contempla l’1, traduint-se en una possible
font d’error sistemàtic proporcional.
Taula 1 Resultats estadístics obtinguts amb la prova de Passing-Bablok pel fabricant i pel laboratori clínic.

Pendent (95 % Cl)

Ordenada a l’origen (95 % CI)

Fabricant

0,99 (0,98; 1,00)

-0,16 (-0,24; -0,08)

Laboratori clínic

+1,05 (1,02; 1,07)

-0,01 (-0,03; 0,01)

Els resultats de l’índex kappa pel PSA total i pel quocient PSA lliure/PSA total es resumeixen en la taula 2. S’observa una bona concordança entre el reactiu de referència i el
reactiu amb nou estàndard intern.
Taula 2 Índex kappa dels PSA total i del quocient PSA lliure/PSA total amb el reactiu de referència
i el reactiu amb nou estàndard intern.

PSA total
< 4 ng/mL
Reactiu amb
estàndard nou

PSA total
> 4 ng/mL

PSA total < 4 ng/mL

98

0

PSA total > 4 ng/mL

9

1 145

PSA
PSA
lliure/PSA lliure/PSA
total < 0,26 total > 0,26
Reactiu amb
estàndard nou

PSA lliure/PSA total < 0,25

750

6

PSA lliure/PSA total > 0,25

0

362

Índex kappa
(95 % CI)
0,952 (0,917; 0,982)
Índex kappa
(95 % CI)
0,988 (0,978; 0,996)

Conclusions
Després d’efectuar les proves estadístiques seleccionades s’ha comprovat que els
nous reactius es poden fer servir amb els calibradors i controls actuals del fabricant, que
no és necessari fer un ajust dels intervals de referència específics, i que, donada la mateixa variabilitat analítica del mètode, no és necessari ajustar els valors de seguiment de
l’antigen específic de la pròstata pels pacients.
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Predictors de l’increment d’IGF-1 en nens
amb talla baixa
tractats amb hormona del creixement
J. Nieto Moragas1, M. Martínez2,
L. Bosch2, M. Lopez-Molina1, J. Bel2, M. Murillo2,
M.L. Granada1, M.C. Pastor Ferrer1
1

Laboratori Clínic de la Metropolitana Nord
2

Servei de Pediatria

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
La resposta al tractament amb somatotropina («hormona del creixement», d’ara en
endavant GH) en nens amb talla baixa té una resposta variable tant en augment de la
concentració de factor de creixement insulínic de tipus 1 (IGF-1) com de la velocitat de
creixement (VC).
Objectiu
Determinar quines variables antropomètriques i hormonals són millors predictores de
l’increment de la velocitat de creixement i de la concentració d’IGF-1 en pacients tractats amb GH.
Material i mètodes
S’han estudiat 84 nens prepuberals, 55 % nens i 45 % nenes; 46 dels casos (55 %)
van ser diagnosticats de dèficit de GH i 19 casos (23 %) de retard de creixement intrauterí (RCIU). En una valoració inicial, es van determinar l’edat cronològica, l’edat òssia,
la talla, la talla diana, el pes i l’índex de massa corporal (IMC). Es van determinar la VC i
l’IGF-1 abans del tractament i a l’any. Es van valorar els canvis de la VC i l’IGF-1, ambdós
expressats en SDS respecte al grup d’edat. Es va estudiar l’associació entre els diferents
paràmetres mitjançant un estudi univariat. Els paràmetres que van mostrar una relació
en l’estudi univariat amb una p < 0,05 es van incloure en un estudi de regressió múltiple.
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Resultats
La determinació inicial dels paràmetres antropomètrics i valors hormonals es resumeix
a la taula 1.
Taula 1. Determinacions antropomètriques i hormonals abans del tractament.

Paràmetres

Resultats
(mitjana ± desviació estàndard)

Edat cronològica

6,06 ± 0,32

Edat òssia

3,93 ± 1,89

IMC SDS

0,24 ± 0,92

Talla SDS

-2,86 ± 0,67

Talla diana SDS

-0,95 ± 0,69

VC inicial SDS

-0,92 ± 2,23

IGF-1 inicial SDS

-0,69 ± 1,16

Després d’un any de tractament amb una dosi mitjana de GH de 0,25 mg/kg/setmana es van determinar els canvis en la VC SDS i l’IGF-1 SDS. En la regressió univariada,
l’augment de VC SDS es va correlacionar significativament amb VC SDS inicial (r = -0,793,
p = < 0,001), IGF-1 SDS inicial (r = -0,245, p = 0,04) i increment d’IGF-1 SDS (r = 0,246,
p = 0,039). Els canvis d’IGF-1 es van relacionar amb l’edat cronològica (b = -0,230,
p = 0,047), edat òssia inicial (b = -0,251, p = 0,049) i la VC SDS inicial (b = -0,276, p = 0,02).
A la regressió múltiple, l’increment d’IGF-1 es va explicar de forma independent per
l’IGF-1 SDS inicial (b = -0,501, p = 0,001) i la VC SDS inicial (b = -0,156, p = 0,041). L’únic
predictor independent de l’increment de VC va ser el VC SDS inicial (b = -1,137, p < 0,001).
Conclusió
A un major retard inicial en la velocitat de creixement, es va observar un major increment després del tractament amb GH. L’increment de la concentració d’IGF-1 va ser
major quan menor era la concentració d’IGF-1 i la velocitat de creixement inicial.
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Magnituds de laboratori
i fragilitat en persones de 86 anys
residents a la comunitat.
Resultats preliminars.
Estudi Octabaix
G. Padrós Soler1, A. Ferrer Feliu2, F. Formiga Pérez3,
O. Cunillera Puértolas4, D. Vergés Da Palma5,
V. Monforte Rodríguez5, R. Navarro Bada1,
Grup d’Estudi Octabaix: J. Almeda, T. Badia,
O. Cunillera, A. Ferrer, F. Formiga, A. Gil,
C. Llopart, M.J. Megido, G. Padrós, M. Sarró,
A. Tobella
1

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

3

4

UFISS Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Unitat de Suport a la Recerca. Àmbit Costa Ponent
ABS Centre
L’Hospitalet de Llobregat
5

Introducció
La fragilitat és un estat de vulnerabilitat elevada a esdeveniments adversos, que requereix especial atenció en la població d’edat avançada. El seu mesurament habitual és
en relació a l’acumulació de dèficits, sent escassos els estudis en els quals intervenen les
magnituds del laboratori.
Objectiu
Elaborar un índex de fragilitat basat en magnituds de laboratori, estudiar els factors
associats i la relació amb la supervivència en la població anciana.
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Material i mètodes
Estudi transversal d’una cohort d’individus de 86 anys, residents a la comunitat i atesos
en 7 centres d’atenció primària del Baix Llobregat. Es registren variables sociodemogràfiques, escales de valoració geriàtrica, índex de fragilitat de Fried, malalties i prescripcions
cròniques. Es realitza l’estudi de laboratori amb el mesurament de les magnituds relacionades amb l’hemograma i magnituds bioquímiques habituals. Es construeix un índex
FI-LAB adaptat de Howlett amb el recompte d’anomalies en les magnituds de laboratori
(concentració de nombre de leucòcits a la sang, concentració d’hemoglobina a la sang i
concentració en el plasma de glucosa, creatinini, calci, proteïnes, albúmina, folats, cobalamina i hormones tiroïdals) i en la mesura de la pressió arterial, en percentatge respecte
al nombre total de magnituds mesurades. Es defineix la fragilitat com la presentació d’un
índex FI-LAB superior al percentil 66. Es realitza una anàlisi bivariant i de supervivència
amb l’anàlisi de Cox, analitzada al cap de 6 anys de seguiment. Les variables registrades
van ser explorades amb el programari R.
Resultats
De 212 persones de l’estudi (63 % dones), el valor discriminant («punt de tall») per a
considerar fragilitat va ser FI-LAB > 23,81, caracteritzant 68 persones com a fràgils. El
grup amb fragilitat va mostrar significativament una major proporció d’homes (p = 0,032),
major discapacitat instrumental segons l’índex de Lawton (p = 0,001), pitjor comorbiditat
segons l’índex de Charlson (p = 0,011) i un major nombre de fàrmacs de prescripció
crònica (p = 0,040). Pel que fa a la supervivència segons el model de Cox de riscos proporcionals sense ajustar, no es troben diferències significatives entre els individus amb
FI-LAB > 23,81 i la resta (p = 0,168).
Conclusions
Existeix associació entre un índex FI-LAB alterat i ser home, presentar major discapacitat, comorbiditat i polifarmàcia en persones de 85 anys. Un índex de fragilitat basat en
els resultats del laboratori de treball programat pot contribuir a identificar individus fràgils,
tot i no presentar relació significativa amb la supervivència.
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Optimització de la determinació
de l’antigen HLA-B*27
per citometria de flux
en relació al genotip
E. Poyatos1, J. Bas1, Y. López-Infantes Calderón2,
M. Carrattini2, B. Candás Estébanez2,
N. Díaz Troyano2, P. Alía Ramos2, A. Padró Miquel2
1
Departament d’Immunologia
Hospital Universitari de Bellvitge
2
Genètica Molecular-Laboratori Clínic.
IDIBELL-Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
L’al·lel HLA-B*27 està present en més del 90 % dels pacients amb espondilitis anquilosant i en menys del 8 % de la població general europea. La citometria de flux pot
donar resultats falsament positius per reaccions creuades amb altres antígens de superfície (B7, B40); per això està recomanat confirmar les mostres amb resultat positiu
mitjançant un altre procediment com el basat en la reacció en cadena per la polimerasa
(PCR) del DNA. L’establiment del valor discriminant és crític per classificar correctament
les mostres amb resultat negatiu, en les quals la determinació del genotip per PCR no és
necessari, i per reduir el nombre d’exàmens genètics i optimitzar els recursos.
Objectius
Optimitzar el valor discriminant emprat a la citometria de flux i calculat com a percentatge de cèl·lules amb valors que el superen, CACO (acrònim de l’anglès cells above
cut-off), d’acord amb el genotipatge del DNA i caracteritzar clínicament els pacients.
Material i mètodes
Es va determinar la presència de l’antigen HLA-B*27 en 180 mostres mitjançant incubació amb CD3-PE/anti-HLA-B27-FITC i citometria de flux (FACScalibur, Becton Dickinson). Posteriorment es va dur a terme la determinació mitjançant PCR a temps real
amb corbes de dissociació (ECO, Illumina). Es va anotar la mitjana del canal d’immunofluorescència (MIF) i el percentatge de CACO, establert a 70 unitats de fluorescència,
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de 130 mostres que tenien també determinat el genotip HLA-B*27. Es van recollir les dades clíniques d’aquests pacients més un altre grup de 50 pacients dels quals no es disposava de citograma. El percentatge de CACO va ser validat amb 36 mostres independents.
Resultats
En el grup de 70 pacients, totes les mostres amb genotip sense l’al·lel HLA-B*27 mostraven menys del 68 % de cèl·lules per sobre del valor discriminant (exceptuant 3 reaccions creuades) i un MIF menor a les 100 unitats (el 30 % entre 70 i 100) a la citometria de
flux. Pel que fa a les mostres amb resultat positiu de la determinació del genotip, presentaven de mitjana un CACO del 94 % ± 4.51 (SD) i MIF > 70 unitats.
Tots els pacients diagnosticats amb espondilitis anquilosant eren portadors de l’al·lel
HLA-B*27 (27 % de les mostres amb resultat positiu). El 21 % dels pacients diagnosticats
amb altres tipus d’espondilitis també eren portadors de HLA-B*27, però en el 13 % la
determinació de HLA-B*27 va ser negativa.
Finalment, pel que fa a la validació del percentatge de CACO, totes les mostres amb
resultat negatiu presentaven un CACO per sota del 62,9 % (exceptuant una reacció creuada) i el MIF va ser superior a 70 unitats en el 42,7 % de les mostres, mentre que totes les
mostres amb resultat positiu van presentar un percentatge de CACO per sobre del 80 %.
Conclusions
Establir el percentatge de CACO al 67 % permet fer un cribratge correcte de totes les
mostres portadores de l’al·lel i hauria evitat fer la determinació del DNA de 47 mostres.
Els valors del canal d’immunofluorescència no són útils per discriminar correctament
les mostres. El percentatge ha estat validat posteriorment amb un grup de 36 mostres
independents.
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Susceptibilitat a
hipertrigliceridèmia poligènica:
prevalença d’al·lels de risc
i associació amb la concentració màxima
de triglicèrids en el plasma
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M. Carratini Moraes, R. Rigo Bonnin,
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Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat
1

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

Introducció
La hipertrigliceridèmia (d’ara endavant HTG) s’ha classificat tradicionalment seguint
la classificació fenotípica de Fredrickson per a les dislipèmies. Actualment, a causa sobretot del desenvolupament dels exàmens de diagnòstic genètic, aquesta classificació
basada en trets fenotípics comença a mancar utilitat. A l’estudi d’associació genòmica
més important fins al moment publicat el 2014 es van definir els gens i al·lels de risc de
desenvolupar la malaltia. També arran d’això es va proposar que els casos greus d’HTG
(> 10 mmol/L) es corresponen a mutacions úniques, mentre que els casos moderats
(2-10 mmol/L) es corresponen a entitats poligèniques.
L’objectiu d’aquest estudi és avaluar en una població de l’àrea metropolitana de Barcelona la prevalença dels al·lels de risc d’HTG, i avaluar la seva associació amb la concentració màxima en el plasma de triglicèrids (TGmàx)
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Material i mètodes
En 185 pacients sense tractament i amb sospita d’HTG poligènica s’estudia, pel procediment de discriminació al·lèlica (mitjançant sondes TaqMan), la presència de les variants genètiques:
c.*724C>G(gen ZPR1,NM_0039404.4),c.56C>G(gen APOA5,NM_052968.4),
c.1337T>C(gen GCKR,NM_001468.3),g.19986711A>G(gen LPL,NC_000008.11),
c.107+1647T>C(gen BAZ1,NM_032408.3) i g.125478730A>T(gen TRIB, NC_000008.11).
A la primera entrevista es recullen les variables clíniques: edat, sexe, pràctica d’exercici,
consum de tabac, hipertensió arterial i diabetis mellitus. Finalment 27 pacients van ser
exclosos per falta de dades de tractament i variables clíniques.
Es calculen les freqüències al·lèliques i genotípiques de la mostra i es comprova que
es compleix l’equilibri d’Hardy-Weinberg. Es realitza una regressió univariant per a avaluar
la relació de cada al·lel estudiat amb TGmàx. Dels al·lels que mostren una significació estadística es realitza una regressió multivariant incloent com control les variables clíniques
significatives. Càlculs realitzats amb Stata.v.14.
Resultats
Les freqüències al·lèliques i genotípiques es mostren a la següent taula. Els al·lels de
risc es troben marcats en negreta.
Taula 1: Percentatges corresponents a les freqüències alèliques de cada gen.

Dels sis al·lels estudiats, només ZPR1 presenta un coeficient de correlació estadísticament significatiu a l’anàlisi de regressió univariant [α (IC95 %) = 4,21 (1,67 a 6,75);
p = 0,001].
Al model basal de regressió multivariant cap de les variables clíniques estudiades presenta significació estadística. Sexe i edat s’inclouen, per consens, com variables control
al model final. El resultat del model final es mostra a la següent taula.
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Taula 2: B: coeficient de regressió; b: coeficient de regressió estandarditzat. L’estadístic R2
obtingut ajustat per sexe i edat és de 0,08, és a dir que tenint en compte els valors de p,
la presència de la variant genètica influeix un 8 % en el risc de desenvolupar HTG.

D’altra banda, tenint en compte els resultats de la regressió, es pot dir que els portadors de l’al·lel G presenten un augment de la concentració de substància de triglicèrids
en el plasma de 4,19 mmol/L respecte als no portadors o CC (p = 0,002).
Conclusions
Les freqüències al·lèliques i genotípiques a la nostra població són similars a la població
general. La presència de l’al·lel G de c.*724C>G (ZPR1, descrit com APOA5) influeix significativament en el desenvolupament d’HTG i segons el nostre model explica un 8 % de la
concentració de triglicèrids, traduït en un augment de la concentració de 4,19 mmol/L de
mitjana als portadors de la variable respecte als no portadors. Aquest fet és especialment
rellevant tenint en compte la consideració actual de la contribució poligènica d’aquest
al·lel a l’HTG, perquè indica que la seva sola presència ja indueix la malaltia, i per tant la
seva contribució podria ser monogènica.
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Introducció
La morfologia de la sang perifèrica (d’ara endavant SP) és important en el diagnòstic
de malalties hematològiques i no hematològiques; així i tot, les característiques citològiques són subjectives i influenciades per la interpretació del citòleg. L’objectiu d’aquest
treball és la definició de nous descriptors per a proporcionar escales numèriques objectives per tal de quantificar característiques de les cèl·lules limfoides anormals presents a
les neoplàsies limfoides (leucèmies o limfomes) mitjançant l’anàlisi d’imatges i validar-les
utilitzant mostres de nous pacients amb cèl·lules malignes de SP.
Material i mètodes
Aquest treball s’ha realitzat en tres etapes i en total s’han utilitzat 7 771 imatges
(456 pacients) incloent limfòcits i monòcits, cèl·lules limfoides reactives i 13 tipus de cèl·
lules neoplàsiques (B o T), vegeu la taula 1. Les imatges s’han obtingut amb l’equip CellaVision DM96 a partir de frotis de SP tenyits amb May Grünwald-Giemsa mitjançant
l’extensor-tenyidor SP1000i. En primer lloc, s’han obtingut 11 descriptors geomètrics i de
color/textura (de 2 678 extrets) mitjançant anàlisi d’imatges (programa científic Matlab®)
per a mesurar 11 característiques citològiques com ara la mida cel·lular, forma nuclear,
patró de densitat de la cromatina, cromatina en grumolls (grumelée en francès) i cerebriforme, granulació citoplasmàtica i vellositats citoplasmàtiques. Per a cada característica, s’han establert de dues a tres categories (present/absent o baixa/mitjana/alta) i
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de 87 a 100 imatges s’han inclòs per categoria i s’han calculat corbes de rendiment diagnòstic (ROC) per tal d’obtenir els valors discriminants (cut-offs en anglès). En un segon
pas, els 11 descriptors s’han calculat sobre el segon conjunt d’imatges incloent 17 tipus
diferents de cèl·lules per verificar que els descriptors quantitatius i els cut-offs concordessin amb les característiques morfològiques de cada tipus específic de cèl·lula limfoide.
Per últim, s’ha realitzat una avaluació de la precisió dels descriptors proposats amb els
valors llindars mitjançant corbes ROC utilitzant les imatges del nou grup de pacients per
veure el seu possible valor diagnòstic. Tota l’anàlisi estadística s’ha realitzat mitjançant el
programa R.
Taula 1. Distribució de les imatges utilitzades a les tres etapes de l’estudi (tres conjunts) per
cada tipus de cèl·lula limfoide, el nombre de pacients (P) i d’imatges (I) utilitzades.

Conjunt 1

Conjunt 2

Conjunt 3

P

I

P

I

P

I

16

95

10

40

7

51

7

40

35

840

15

158

4

40

95

2.284

Prolimfòcit B (LPB)

2

20

1

39

Limfòcit vellós de la tricoleucèmia (HCL)

18

98

4

40

2

63

13

169

2

40

11

324

1

39

3

34

1

20

2

40

7

99

4

42

14

525

Tipus de cèl·lula limfoide
Monòcit (MO)
Limfòcit (LI)
Limfòcit anormal
crònica (LLC)

de

la

leucèmia

limfàtica

Limfòcit vellós del limfoma de la zona marginal
esplènic (LZME)
Cèl·lula del limfoma del mantell morfologia
blàstica (LM-B)
Cèl·lula del limfoma del mantell morfologia
clàssica (LM-C)
Limfòcit anormal del limfoma fol·licular (LF)
Limfòcit binucleat (LBN)

8

17

5

11

Cèl·lula plasmàtica (CP)

11

93

6

36

Prolimfòcit T (LPT)

1

20

2

42

Limfòcit gran granular (LGG)

8

119

12

39

11

325

Cèl·lula de Sézary variant clàssica (SS)

4

147

3

30

4

202

Cèl·lula de Sézary variant Lutzner o petita (SS-L)

2

37

3

50

Cèl·lula limfoide reactiva (CLR)

45

134

14

36

18

426

Blast limfoide (BL)
Total

3

27

2

39

20

801

162

1 343

84

638

210

5 790
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Resultats
L’asimetria de l’histograma del component u del citoplasma és significativa a l’hora de
discriminar els limfòcits grans granulars (vegeu la figura A.1). Amb el cut-off d’1,07, la sensibilitat i l’especificitat ha estat del 100 %. Un cut-off de 78 x 10-2 de la correlació cian del
nucli distingeix la cromatina grumelée amb una sensibilitat i especificitat superior al 92 %
(vegeu la figura B.1). El descriptor hairiness ha mostrat tenir una gran especificitat (100 %)
en la diferenciació dels limfòcits vellosos tenint en compte el cut-off de 3,24 (vegeu la figura C.1). En el cas de la desviació estàndard de la corba granulomètrica del cian, el valor
de tall de 26,1 x 10-3 permet discriminar els nuclis de cromatina cerebriforme amb una
sensibilitat i especificitat del 100 % (vegeu la figura D.1).
Figura 1. Diagrama de caixes de les següents característiques citològiques que s’han quantificat
mitjançant descriptors quantitatius: (A) cromatina grumelée, (B) cromatina cerebriforme,
(C) vellositats citoplasmàtiques i (D) granulació citoplasmàtica.
Figura A.1. Cromatina Grûmelée / Correlació del cian del nucli (CCN)

Figura B.1. Cromatina Cerebriforme / DE de la corba granulomètrica del cian del nucli (DGCN)
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Figura C.1. Vellositats Citoplasmàtiques / Hairiness

Figura D.1. Granulació Citoplasmàtica / Asimetria de l’histograma de l’u del citoplasma (ASUC)

Per cada descriptor es mostren dos gràfics: (1) diagrames de caixes per cada categoria i (2) diagrames
de caixes pels 17 grups inclosos en el conjunt de la validació i una línia mostra el valor discriminant
(cut-off) obtingut mitjançant les corbes ROC. Els costats inferior i superior de cada caixa defineixen
el primer i tercer quartil, respectivament, de manera que la caixa conté el 50 % dels valors centrals
per cada grup. La línia negra interior representa la mediana, Les línies de punts que apareixen a
sota i a sobre defineixen els bigotis, que representen els límits de manera que els valors inferiors i
superiors es consideren valors aberrants o atípics (outliers) i són eliminats del conjunt de dades.

Conclusions
Els nous descriptors presentats en aquest treball són específics per a detectar la cromatina grumelée (leucèmia limfàtica crònica) o la cerebriforme (síndrome de Sézary) així
com la granulació (leucèmia de limfòcits grans granulars) o les vellositats (tricoleucèmia i
limfoma de la zona marginal esplènic). En un futur, aquests descriptors es podrien incorporar als nous analitzadors hematològics basats en l’anàlisi d’imatges per a proporcionar
alarmes per a la detecció de cèl·lules limfoides anormals.
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El paper de l’hematimetria
en la detecció de talassèmies minor
G. Recio Comí, C. Martín Grau, M. Terrón Puig,
R. Sánchez Parrilla
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona
Tarragona

Introducció
Les hemoglobinopaties són eritropaties congènites secundàries a mutacions dels
gens que sintetitzen les cadenes α i β de globina. Es classifiquen en dos grans grups:
hemoglobinopaties estructurals i hemoglobinopaties quantitatives o talassèmies. La talassèmia minor o tret talassèmic és una alteració molt prevalent a Espanya i a la resta de
països mediterranis, molts cops descoberta en una anàlisi del treball programat.
Els estudis de talassèmia es generen al laboratori a partir de 2 situacions: sol·licituds
de la determinació d’hemoglobina A 2 (HbA 2) i hemoglobina fetal (HbF) demanades pels
metges peticionaris, i a partir d’hemogrames on es detecten unes alteracions característiques en absència de ferropènia –augment de la concentració de nombre d’eritròcits
sense augment de la concentració d’hemoglobina a expenses d’eritròcits microcítics–. És
en aquest últim punt on, des del laboratori d’hematimetria, podem ajudar a la detecció de
portadors, fonamental per a evitar l’aparició d’homozigots i dobles heterozigots mitjançant la realització d’estudis familiars i consell genètic.
Material i mètodes
Quan en el mesurament de les magnituds relacionades amb l’hemograma detectem
un possible fenotip talassèmic (augment de la concentració de nombre d’eritròcits, microcitosi, massa entítica d’hemoglobina («hemoglobina corpuscular mitjana») per sobre
l’interval de referència i concentració de massa d’hemoglobina en els eritròcits («concentració d’hemoglobina corpuscular mitjana») dins l’interval de referència, generem un
perfil fèrric (concentració de ferro, ferritina, transferrina i fracció de substància de ferro
enllaçat a la transferrina, «índex de saturació de transferrina») per a descartar ferropènia.
A més, afegim l’observació amb microscòpia de la sang perifèrica per a revisió hematològica. El servei d’hematologia, si ho considera adient, demanarà mesurar la concentració de l’HbA 2 i l’HbF mitjançant cromatografia líquida d’alta resolució (HPLC) i al mateix
temps descartar hemoglobinopaties estructurals, que amb freqüència s’associen a les
talassèmies. En cas que existeixi un fenotip talassèmic que no es correspon amb una
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β-talassèmia es prossegueix l’estudi des de consultes externes (CEX) d’hematologia per
a catalogar la talassèmia, ja sigui amb un estudi molecular d’α-talassèmia o amb una
seqüenciació dels gens codificants de les cadenes α i β.
S’ha realitzat un estudi retrospectiu de l’any 2017 d’aquells hemogrames que, amb les
característiques anteriorment citades, es van passar per a valoració per part del servei
d’hematologia.
Resultats
L’any 2017 es van detectar 40 hemogrames amb fenotip talassèmic (gràfica 1).
D’aquests, 20 pacients van ser diagnosticats de β-talassèmia minor amb una fracció de
nombre d’HbA 2 > 3,7 % i 14 pacients tenien valors de la fracció de nombre d’HbA 2 < 3,7 %
(a 1 se’l va considerar com a negatiu i a 13 se’ls va aconsellar seguir l’estudi a CEX
d’hematologia per a catalogar la talassèmia). D’aquests 13 pacients, 4 finalment van ser
diagnosticats (2 α-talassèmies, 1 δβ-talassèmia i 1 hemoglobinopatia complexa HbA/S)
i 9 encara estan pendents de ser derivats a CEX d’hematologia. Per últim, 6 pacients van
resultar no valorables per presentar ferropènia en el moment de l’analítica.
Gràfica 1. Distribució dels hemogrames amb fenotip talassèmic.

Conclusions
Un 50 % dels pacients van ser diagnosticats de β-talassèmia minor, i un 32 % van
ser derivats al servei d’hematologia per a continuar l’estudi amb l’objectiu de catalogar
la talassèmia. Amb aquestes dades es demostra que l’hematimetria pot tenir un paper
important en la detecció de talassèmies minor en la població general.
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Anàlisi mitjançant
la metodologia lean six sigma
de l’ús dels materials de control
des que surten
del magatzem fins al seu ús
D. Regidor López, C. Gómez Gómez, A. Santos Núñez,
S. Malumbres Serrano, M. Doladé Botias,
J. Minchinela Girona
Laboratori Clínic Metropolitana Nord
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
El Laboratori Clínic de la Metropolitana Nord està ubicat a l’Hospital Germans Trias i
Pujol. La seva cartera de serveis és extensa i complexa, i l’activitat del laboratori clínic es
porta a terme amb uns criteris exigents. Donada la complexitat dels sistemes de mesura,
procediments i controls de la qualitat utilitzats durant el procés, i d’acord amb la filosofia
de la millora continua, s’ha identificat una oportunitat de millora en el procés de control
de la qualitat, realitzant una anàlisi de l’ús dels materials de control intern.
Material i mètodes
L’anàlisi s’ha realitzat utilitzant l’estratègia sis sigma (lean six sigma en anglès), el propòsit principal de la qual és eliminar tot allò que no aporta valor al procés i reduir la variabilitat mitjançant una disminució dels defectes. La metodologia lean six sigma segueix
una seqüència lògica de passos, coneguda com a DMAIC per la lletra inicial dels termes
en anglès:
1.
2.
3.
4.
5.

Fase de definició (define)
Fase de mesurament (measure)
Fase d’anàlisi (analyze)
Fase de millora (improve)
Fase de control (control)

–363–

Durant el projecte s’han utilitzat diverses eines d’aplicació, com ara «escoltant les
veus», «diagrames d’afinitats», «diagrama SIPOC» (de l’anglès suppliers, inputs, process,
outputs, clients), l’eina «CTQ’s» (critical to quality), o «anàlisi d’Ishikawa», entre d’altres.
Un cop definits els problemes (fase 1), s’ha mesurat el nombre de vials consumits
durant 25 dies i s’han comptabilitzat el nombre d’errors (fase 2):
•
•
•
•
•
•
•

Vials sense data retolada
Vials en ús repetits
Vials caducats un cop oberts
Intercanvi de nivells
Error en l’elecció del lot
Vials no trobats a la zona de treball
Vials no existents al magatzem primari

A partir de les dades recollides, s’ha calculat l’estadístic sigma del procés i s’han proposat accions de millora (fase 3):
1. Elaborar un protocol escrit amb instruccions per l’ús dels materials de control intern
2. Triar un tècnic encarregat de la gestió dels materials
3. Informar a tot el personal
Després de dos mesos d’implementar les accions de millora, s’han tornat a repetir els
mesuraments del nombre d’errors i els vials consumits durant 25 dies, seguint la mateixa
metodologia que a la fase 2. S’ha tornat a calcular l’estadístic sigma del procés (fase 5).
Resultats
A la fase 2 del projecte, s’han detectat 88 errors i s’han consumit 232 vials de material
de control.
Defectes en l’organització del material
Freqüència
Nombre
(%)
Vials sense data retolada
54
61 %
Vials repetits
17
19 %
Vials caducats un cop oberts
11
13 %
Intercanvi de nivells
6
7%
Error elecció del lot
0
0%
Vials no trobats
0
0%
Vials no existents al magatzem primari
0
0%
Total
88
Nivell Six Sigma inicial = 3,11

–364–

Freqüència
acumulada (%)
61 %
80 %
93 %
100 %
100 %
100 %
100 %

A la fase 5, s’han detectat 5 errors i s’han consumit 171 vials.
Defectes en l’organització del material control
Freqüència
Nombre
(%)
Vials sense data retolada
1
20 %
Vials repetits
1
20 %
Vials caducats un cop oberts
1
20 %
Intercanvi de nivells
1
20 %
Error elecció del lot
1
20 %
Vials no trobats
0
0%
Vials no existents al magatzem primari
0
0%
Total
5

Freqüència
acumulada (%)
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
100 %
100 %

Nivell Six Sigma final = 4,13

Conclusions
Després de 2 mesos de la implementació de les accions de millora:
• S’observa una disminució d’un 26 % en el consum de materials de control a l’àrea
Core-Bioquímica
• S’observa una millora de l’estadístic sigma de procés
• S’observa una millora de l’acompliment dels aspectes considerats per l’equip crítics
per la qualitat (CTQ’s)
L’aplicació de la metodologia lean six sigma ha estat una bona eina per a l’anàlisi de
l’ús dels materials de control. Els resultats obtinguts han estat molt positius i creiem que
aquesta metodologia es pot aplicar a la resta de processos del laboratori amb l’objectiu
de millora continua.
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Exemple pràctic de com estimar
la incertesa de mesura als
laboratoris clínics
R. Rigo Bonnin, A. Blanco Font, A. Padró Miquel,
B. Candás Estébanez, P. Alía Ramos
Laboratori Clínic Territorial Metropolitana Sud
Àrea de Bioquímica Especial
Laboratori Clínic de l’Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
Els valors de les magnituds biològiques que proporcionen els laboratoris clínics han de
ser els més exactes possible per tal que puguin garantir un correcte diagnòstic, pronòstic,
tractament o seguiment d’una malaltia. L’exactitud d’un valor pot ser estimada mitjançant
la incertesa de mesura. Aquesta permet expressar quantitativament la qualitat d’un valor,
així com avaluar-ne la fiabilitat. Entre els diferents models que existeixen per estimar la
incertesa, el basat en l’enfocament de dalt a baix (top-down en anglès) és el més fàcilment aplicable i que millor s’adequa als laboratoris clínics. Aquest enfocament estima la
incertesa, principalment, a partir de l›estimació de la precisió de mesura en condicions
intermèdies i de la veracitat de mesura, utilitzant dades de control de la qualitat.
Objectius
L’objectiu d’aquesta comunicació és presentar una proposta pràctica d’estimació de la
incertesa de mesura als laboratoris clínics a partir d’un exemple concret.
Material i mètodes
L›exemple consisteix a estimar la incertesa dels valors mesurats de la concentració de
substància arbitrària de la tirotropina en el sèrum. Per al mesurament d›aquesta magnitud
bioquímica, s›empra un sistema de mesura Modular E170 (Roche Diagnostics).
L›estimació de la incertesa es realitza seguint els següents passos: 1) càlcul de la
incertesa relativa associada a la imprecisió en condicions intermèdies (up), 2) obtenció
de la incertesa relativa dels valors assignats als materials de calibratge (ucal), 3) estimació
de la incertesa relativa relacionada amb el biaix (ud), 4) estimació de la incertesa relativa
combinada (uc) i 5) estimació de la incertesa relativa expandida (U).
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La up correspon al coeficient de variació (CV) obtingut després d’haver processat 230 vegades el material de control intern de la qualitat Immunoassay Plus Control
Level 1 (Bio-Rad Laboratories) durant 12 mesos. La ucal s’obté de les dades subministrades pel fabricant dels materials de calibratge (ucal = 0,56 %). La ud s’estima a partir de les
dades obtingudes en 10 cicles de control pertanyents al programa d’avaluació externa de
la qualitat (PAEQ) del Referenzinstitut für Bioanalytik (RfB).
La uc es calcula tal com consta a la Figura 1.
Figura 1. Equacions utilitzades per estimar la incertesa combinada.

dr = mitjana dels errors de mesura relatius obtinguts pel laboratori durnat els 10 cicles de control;
mm = incertesa associada al valor assignat al material de control;
x i = valor lliurat pel laboratori en el cicle de control i;

mi = valor assignat pel PAEQ per al cicle de control i;
m i = nombre de laboratoris participants en el cicle de control i;
CVlabsi = CV de tots els laboratoris participants en el cicle de control i; i
—
m = mitjana de tots els valors obtinguts per tots els laboratoris participants durant els 10 cicles de control.

La U es calcula multiplicant la uc per un factor de cobertura de 2 (k = 2).
Resultats
El CVp obtingut durant 1 any és 2,26 % a un valor mitjà de 0,454 mint.u./L. El dr i ud
obtinguts són -0,57 % i 0,90 %. Tenint en compte les incerteses estimades degudes a
la imprecisió en condicions intermèdies, als valors assignats als materials de calibratge

–368–

i al biaix (CVp, les ucal i ud), les incerteses combinada (uc) i expandida (U) obtingudes
són 2,50 % i 5,00 %.
Conclusions
Donada la creixent importància que el concepte d’incertesa de mesura està tenint en
les ciències de laboratori clínic, aquesta comunicació podria ajudar i motivar als laboratoris clínics a realitzar estudis d’incertesa, i utilitzar-los per donar resposta als requisits
tècnics de l’acreditació per la norma l’ISO 15189 que fan referència a aquest concepte.
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Mesurament de la concentració
de massa de clozapina en el sèrum
mitjançant cromatografia líquida d’alta i
ràpida eficàcia acoblada
a l’espectrometria de masses en tàndem
R. Rigo Bonnin, N. Díaz Troyano, A. Morillas García,
Ga. Pérez Fernández, Tl. Rubio Campos,
M. Sanjuás Iglesias, S. Voces Marfil,
A. Padró Miquel, B. Candás Estébanez,
A. Blanco Font, P. Alía Ramos
Laboratori Clínic Territorial Metropolitana Sud
Àrea de Bioquímica Especial
Laboratori Clínic de l’Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
La clozapina és un fàrmac neurolèptic I antipsicòtic que actua bloquejant el receptor
dopaminèrgic D4 i, en menor grau, els receptors D1, D2, D3 i D5. Addicionalment, presenta un elevat efecte anti-a-adrenèrgic, anticolinèrgic i antihistamínic. L’administració
de clozapina planteja el problema de la seva variabilitat farmacocinètica interindividual i
intraindividual i a més comporta efectes indesitjables potencials, especialment hematològics, cardiovasculars, gastrointestinals així, com diverses alteracions del sistema nerviós
central. Per aquestes raons, és necessària una individualització de la dosi mitjançant el
seguiment de la seva concentració en el sèrum.
Objectius
L›objectiu d›aquest estudi 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 clozapina en el sèrum.
Material i mètodes
S’utilitza un sistema cromatogràfic AcquityTM UPLC® (Waters Cromatografía) amb una
columna de fase inversa Kinetex® C18 2,1 x 50 mm; 1,3 µm (Phenomenex). Les fases
mòbils estan compostes per dues solucions d›àcid fòrmic 0,1 % (v/v), una en aigua i
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una altra en metanol, emprant una elució en gradient. Com a dispositiu 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 reacció (MRM). Les transicions m/z utilitzades per a la clozapina i el seu patró intern
(clozapina-D4) són 327,2→192,1 i 331,2→192,1, respectivament.
El tractament o preparació de les mostres consisteix en una precipitació de proteïnes
amb acetonitril. Els sobrenedants obtinguts es transvasen a vials cromatogràfics per al
seu processament.
L’estudi de validació realitzat està basat en les recomanacions del document Guideline
on bioanalytical method validation de l’Agencia Europea del Medicament (EMA). Les propietats metrològiques avaluades són: la imprecisió (CV) i el biaix relatiu (dr) en condicions
intermèdies, el límit de quantificació (LQ), la linealitat, la recuperació, l’efecte matriu, la
selectivitat, i la contaminació per arrossegament.
Resultats
Els temps de retenció de la clozapina i del seu patró intern és 0,86 min. El temps d’anàlisi entre mostres és 3,5 min.
Els CV obtinguts a unes concentracions mitjanes de 423 i 856 mg/L són 4,1 % i 3,0 %
i els dr de -3,2 % i -0,2 % als mateixos valors. El LQ és 25 mg/L. El sistema de mesura
cromatogràfic és lineal entre (25-2 000) mg/L.
En cap cas s’observen cromatogrames amb pics interferents ni contaminació per arrossegament. La recuperació mitjana és (89,5 ± 3,7) % i s’observa una supressió iònica
per a la clozapina, la qual és compensada pel seu patró intern (factors d’efecte matriu
normalitzats compresos entre 95,6-103,5 %).
No s’han superat els requisits metrològics per als CV i dr establerts per l’EMA (15 %
i 20 % a valors propers al LQ).
Conclusions
Tenint en compte els temps d’anàlisi i les propietats metrològiques obtingudes, el sistema de mesura validat podria ser útil per al monitoratge farmacoterapèutic de la clozapina
en pacients en què estigui indicada la seva administració, possibilitant l’optimització de la
seva dosi i minimitzant així els seus efectes adversos.
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Comparació de resultats de NT-proBNP
mitjançant dues immunoanàlisis
automatitzades
I. Rosas, Y. Alba, S. Checa, M.C. García,
M. Morales, I. Parejo, J. Barallat, M.C. Pastor
Laboratori Clínic Metropolitana Nord
Hospital Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
El pèptid natriurètic de tipus B (d’ara endavant BNP) és una neurohormona cardíaca
sintetitzada i secretada en resposta a l’estirament del miòcits cardíacs i a la sobrecàrrega
de volum. Un cop secretat, el proBNP s’escindeix en la seva forma biològicament activa,
el BNP (aminoàcids 77-108), juntament amb la porció N-terminal restant coneguda com
a NT-proBNP (aminoàcids 1-76).
La determinació de NT-proBNP en el laboratori permet ajudar al diagnòstic, pronòstic
i tractament de pacients amb sospita o presència d’insuficiència cardíaca congestiva. La
seva concentració és superior en dones que en homes i augmenta amb l’edat i amb altres malalties com la insuficiència renal o la hipertensió pulmonar, Per altre cantó, estudis
recents han valorat la utilitat del NT-proBNP en el diagnòstic del ductus arterial persistent
en el nounat.
Objectiu
Avaluar el nou procediment basat en la immunoanàlisi Alere NT-proBNP (Abbott) enfront del procediment basat en la immunoanàlisi Elecsys proBNP II (Roche Diagnostics)
utilitzat habitualment en molts laboratoris clínics.
Materials i mètodes
Es van utilitzar 60 mostres de sèrum de pacients recollides en el nostre hospital durant
el mes de gener del 2018.
La determinació de NT-ProBNP es va dur a terme el mateix dia de l’extracció de la mostra, mitjançant el procediment Elecsys proBNP II en l’analitzador Cobas® E-601 (Roche
Diagnostics) i Alere NT-proBNP en l’analitzador Architect i2000 (Abbott).
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Els resultats obtinguts es van estudiar en conjunt i per separat, en grups de 20 mostres,
en funció dels criteris següents: valors de la concentració de massa inferiors a 300 pg/mL,
valors entre 300 i 2 000 pg/mL i valors superiors a 2 000 pg/mL.
Ambdós procediments es van comparar mitjançant la prova de regressió de Passing-Bablok i les diferències es van estudiar mitjançant la prova de Wilcoxon. El programa
utilitzat va ser MedCalc® versió 15.4.
Resultats
La figura 1 mostra la gràfica de regressió de Passing-Bablock del conjunt de
les 60 mostres estudiades. S’observa que no existeix un error sistemàtic apreciable: a = -4,545 (IC 95 % = -16,032-9,033) i que l’error proporcional és mínim:
b = 1,034 (IC 95 % = 1,009-1,054). Els resultats obtinguts mitjançant el procediment Alere
NT-proBNP són discretament superiors als obtinguts mitjançant Elecsys [914,45 pg/mL
(427,73-1 771,83) versus 890 pg/mL (449,69-1 717,37); p = 0,0074].
Figura 1. Regressió de Passing-Bablok.
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Es van observar diferències tant proporcionals com sistemàtiques entre ambdós procediments en els grups de valors inferiors a 300 pg/mL i superiors a 300 pg/mL, mentre
que no s’observa quan els valors de la concentració de massa de NT-proBNP són superiors a 2 000 pg/mL. De forma igual que en el conjunt de dades, els valors obtinguts mitjançant el procediment Alere són superiors als obtinguts mitjançant Elecsys en cadascun
dels diferents grups.
Conclusions
En el conjunt de les dades, la correlació entre ambdós procediments és bona, encara
que a concentracions baixes, s’observen diferències sistemàtiques i proporcionals. La
limitació principal d’aquesta comparació és el nombre reduït de mostres analitzades, sent
necessari un estudi més ampli per poder confirmar els resultats.
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Resultats inicials
de la implementació de sFlt-1 i PlGF
en el maneig de la preeclampsia
I. Rosas, C. Fernández, M. López, S. Checa,
A. Leis, A. Alumá, M.A. Llopis
LUMN Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
La preeclàmpsia (d’ara endavant PE) s’engloba dins dels trastorns hipertensius de
l’embaràs, i es caracteritza per l’aparició d’una hipertensió (HTA) de novo després de
les 20 setmanes de gestació. Recents guies clíniques indiquen que aquesta HTA pot
estar acompanyada per excreció de proteïna en orina o altres disfuncions orgàniques
maternes o uteroplacentàries, com la restricció del creixement fetal.
La informació aportada pel laboratori pot ser clau per a la classificació i seguiment
d’aquestes pacients. Alguns dels marcadors proposats per dur a terme el diagnòstic i
pronòstic de la malaltia són la concentració en el plasma del receptor soluble tipus tirosin
quinasa-1 (sFlt-1), el factor de creixement placentari (PlGF) i el quocient sFlt-1 / PlGF. El
valor d’aquest quocient es pot correlacionar amb la presència o absència de la malaltia i,
per tant, pot ser útil en el moment de la presa de decisions.
Objectiu
Avaluar els resultats de la recent implementació dels factors angiogènics i antiangiogènics en el nostre hospital, en embarassades amb sospita de PE.
Materials i mètodes
Població: 48 embarassades amb sospita de PE entre els mesos d’abril del 2017 i gener
del 2018. En 17 embarassades la determinació es va realitzar abans de la setmana 34 de
gestació, en 29 després de la setmana 34 i en 2 després del part.
Determinacions de sFlt-1 i PlGF: el mesurament de la concentració en el plasma de sFlt-1 i PlGF es va realitzar mitjançant el reactiu Elecsys en l’analitzador Cobas® E-601 (Roche Diagnostics). Considerem un resultat positiu del quocient sFlt-1/PlGF
quan els valors són superiors a 38.
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Altres determinacions: en totes les embarassades es van mesurar magnituds relacionades amb la funció renal i hepàtica, la concentració de ió sodi i ió potassi en el plasma,
la concentració de proteïna i albúmina en orina recent o el cabal de proteïna en orina
de 24 hores (Analitzador AU5800 de Beckman Coulter). Les magnituds relacionades amb
l’hemograma i la concentració de nombre de plaquetes es van mesurar amb l’analitzador
DxH-800 (Beckman Coulter).
Resultats
La taula 1 mostra la relació entre la ràtio sFlt-1/PlGF i el desenvolupament de PE.
Taula 1. Valors de la ràtio sFlt-1/PlGF a les 20-34 setmanes de gestació.

Ràtio

PE lleu

PE greu

No PE

< 38

0

1

5

38-85

1

1

2

> 85

1

6

0

Taula 2. Valors de la ràtio sFlt-1/PlGF després 34 setmanes de gestació fins a la finalització de l’embaràs.

Ràtio

PE lleu

PE greu

No PE

< 38
38-110

1

0

7

3

3

7

> 110

2

2

0

> 210

0

4

0

Els resultats mostren que les embarassades amb valors de la ràtio elevats, van desenvolupar PE greu. Per altra banda, quan els valors van ser per sota de 38, no van presentar
símptomes de la malaltia, excepte en 1 cas. Els valors intermedis no aporten valor afegit
per les decisions per si sols.
Conclusions
En el cas del nostre hospital, la sol·licitud dels marcadors angiogènics i antiangiogènics encara no està ben protocol·litzada en tots els casos, si bé és cert que la implementació dels mateixos és molt recent. El correcte maneig del pacient quant al moment de la
sol·licitud del quocient inicial i quant a les sol·licituds per a monitorar a la gestant, faran
que es puguin aprofitar al màxim tant l’especificitat com la sensibilitat que presenten
aquests marcadors.
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Avaluació analítica
d’una troponina d’alta sensibilitat
M. Sala, J. Trapé, M. Rojas, R. Ortiz,
B. Guzmán, T. Bella, M. Trujillo, S. Martín,
D. Berenguer, M. González, F. Franquesa
Servei d’Anàlisis Clíniques
Departament de Diagnòstic Biològic
Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa FP
Manresa

Introducció
En l’estudi de l’infart agut de miocardi la concentració en el plasma de troponina té
un paper molt important, i cada vegada hi ha més exigència en les seves propietats metrològiques, especialment pel que fa als valors dins l’interval de referència. Per tal de ser
una troponina d’alta sensibilitat, les recomanacions actuals diuen que, almenys el 50 %
dels individus sense malaltia tinguin un valor per sobre del límit de la sensibilitat analítica,
calculada com el valor més baix que presenti una imprecisió inferior al 10 %.
L’objectiu d’aquest estudi és avaluar propietats metrològiques del procediment basat
en la hs-Troponina I de Beckman Coulter.
Material i mètodes
Les mostres emprades en l’estudi han estat obtingudes amb l’anticoagulant heparina
de liti. S’avalua el límit de blanc, el límit de detecció, la sensibilitat funcional, la imprecisió intraserial, interserial, la recuperació i la comparació amb el procediment d’Access
Accu TnI+3
Resultats
El límit de blanc és 0,65 ng/L, el límit de detecció és 1,1 ng/L, el límit de quantificació
(«sensibilitat funcional») (10 % de CV) és 1,98 ng/L. Els CV per valors entre 10-700 ng/L
oscil·len entre el 3,6 % i el 2,5 % intraserial i entre el 6 % i el 3 % interserial. El límit superior
de referència expressat pel percentil 99 és de 12,3 ng/L en dones, 20 ng/L en homes i per
tota la població de 15,5 ng/L. La màxima desviació obtinguda en l’estudi de recuperació
no va sobrepassar el 8 %. L’estudi comparatiu de procediments mostra un coeficient de
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correlació r = 0,97 i una desviació mitjana de 10,3 %, observant-se una desviació major
en els valors inferiors a 30 ng/L.
Conclusions
Les propietats metrològiques del procediment de Troponina d’alta sensibilitat de
Beckman Coulter són adequades per la determinació de la magnitud segons les recomanacions de les societats científiques. La comparació amb el procediment anterior
és bona però els resultats no són intercanviables especialment a concentracions amb
valors baixos.
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Estudi comparatiu de dos reactius
per al mesurament
dels anticossos antieritrocitaris
(Coombs directe) en sang
L. Sánchez Navarro, A. Sancho Cerro,
B. Fernández Cidón, C.E. Imperiali
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
El mesurament de la concentració arbitrària dels anticossos antieritrocitaris en sang
(«prova de Coombs directe») té interès pel diagnòstic de l’anèmia hemolítica autoimmnune. Diferents fabricants ofereixen al seu catàleg diferents mètodes per al mesurament
d’aquesta propietat biològica. Malgrat l’oferta existent, els estudis de comparació entre
resultats són molt escassos a la bibliografia. L’objectiu de l’estudi és comparar els resultats obtinguts del mesurament de la concentració arbitrària dels anticossos antieritrocitaris (d’ara endavant COOMBS) emprant dos procediments immunoquímics basats en
l’aglutinació amb reactius en targeta de dos fabricants diferents (Bio-Rad Laboratories
i Grífols).
Materials i mètodes
Es comparen els resultats emprant els reactius d’aglutinació en targeta:
LISS/COOMBS (Bio-Rad Laboratories) (referència 004014) i DG Gel Coombs (Grífols)
(referència 210342).
Per a l’estudi de comparació es processen un total de 124 mostres de sang, recollides
en tub amb anticoagulant EDTA K3, a les quals se’ls ha sol·licitat a la petició de laboratori el mesurament de COOMBS. El procediment manual realitzat per al mesurament
de COOMBS (preparació de la suspensió d’eritròcits, dispensació de la mostra i centrifugació de la targeta) es realitza seguint les instruccions operatives de cadascun dels
fabricants. Els resultats obtinguts s’informen com a positiu o negatiu. Es considera un
resultat positiu quan s’observen els eritròcits aglutinats formant una línia vermella sobre
la superfície del gel o quan es disposen de manera dispersa al gel.
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Per avaluar el grau d’acord entre els resultats obtinguts d’ambdós proveïdors es realitza un estudi de concordança i es calcula el coeficient kappa de Cohen.
L’anàlisi estadística es realitza mitjançant el programa SPSS v.17.
Resultats
Del total de mostres processades, s’obtenen 108 (87,1 %) resultats negatius i 16 (12,9 %)
resultats positius, pel fabricant Bio-Rad. Pel fabricant Grífols, s’obtenen 93 (75 %) resultats negatius i 31 (25 %) resultats positius. Els resultats obtinguts entre els diferents fabricants són coincidents en 109 mostres (87,9 %). D’aquests, 93 (100 %) són concordants
amb un resultat obtingut negatiu i 16 (51,6 %) són concordants amb un resultat positiu. El
coeficient Kappa de Cohen obtingut és de 0,615.
Conclusions
En termes estadístics, es posa de manifest que la concordança dels resultats del
mesurament de COOMBS mitjançant procediments immunoquímics d’aglutinació en targeta entre els dos fabricants avaluats és bona. No obstant això, existeix una elevada
discrepància pel que fa a la proporció de resultats positius obtinguts que fa necessari la
realització d’estudis posteriors de comparació amb una referència. Tanmateix, la interpretació del mesurament de COOMBS s’ha de fer conjuntament amb la resta de magnituds
relacionades amb l’anèmia hemolítica, i no de forma aïllada.
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Utilitat del mesurament de
les cèl·lules d’alta fluorescència
en els líquids biològics per a la detecció
de cèl·lules neoplàsiques
en l’analitzador Sysmex® XN
A. Sancho Cerro, L. Sánchez Navarro,
B. Fernández Cidón,
M. Álvarez Álvarez, C.E. Imperiali Rosario
Laboratori Clínic
Hospital Universitari de Bellvitge
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
El sistema Sysmex® XN (Roche Diagnostics) permet el mesurament automatitzat de
la concentració de nombre de leucòcits i la seva fracció de nombre «recompte diferencial» dels líquids biològics. A més, permet el mesurament de cèl·lules de mida gran i
elevat contingut nuclear identificant-les com a cèl·lules d’alta fluorescència. La presència
d’aquestes cèl·lules suggereix una possible etiologia neoplàsica del vessament. Els objectius de l’estudi són calcular un valor discriminant de la magnitud Liq—Cèl·lules d’alta
fluorescència;c.nom. (HF-BF#), mesurada en l’analitzador Sysmex® XN, amb un elevat
valor predictiu negatiu (VPN) i valorar l’aplicabilitat d’aquest valor discriminant en el laboratori clínic d’urgències.
Material i mètodes
S’estudien 172 líquids biològics recollits en tubs amb EDTA K3 (Vacuette®): 102 líquids
ascítics, 42 líquids pleurals i 28 d’origen no especificat. El mesurament d’HF-BF# es
realitza mitjançant l’analitzador Sysmex® XN en un temps inferior a una hora des que el
líquid arriba al laboratori d’urgències. Totes les mostres se citocentrifuguen i es tenyeixen
amb les solucions de May Grunwald i Giemsa per a la seva revisió al microscopi òptic.
Es consideren mostres positives aquelles on s’observen cèl·lules de morfologia atípica,
sospitosa d’origen neoplàsic, al microscopi òptic.
A partir dels resultats d’HF-BF# s’estima una corba de rendiment diagnòstic (ROC) i
s’escull un valor discriminant amb elevat VPN i una especificitat (E) superior a 0,8. Per
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a aquest valor discriminant es calcula també la sensibilitat (S) i el valor predictiu positiu (VPP).
L’anàlisi estadística es realitza amb el programa Stata 12.
Resultats
La concentració de nombre mediana de leucòcits (min, màx) en els líquids estudiats és
de 0,390 (0,003-50,175) x 109/L. Les concentracions medianes d’HF-BF# en els líquids ascítics, pleurals i d’altres orígens són de 0,038 (0,001-1,405) x 109/L, 0,053 (0-1,977) x 109/L
i 0,005 (0-2,672) x 109/L, respectivament.
Del total de líquids estudiats, s’observa la presència de cèl·lules de morfologia atípica en 24 líquids (13,9 %). La mediana d’HF-BF# en els líquids positius és
de 0,204 (0,013-2,672) x 109/L i de 0,029 (0-0,996) x 109/L en els líquids negatius.
L’àrea sota la corba (AUC) d’HF-BF# és de 0,845 [IC 950 %, 0,750-0,929] i el valor
discriminant seleccionat és de 0,09 x 109/L (S: 0,750; E: 0,865; VPP: 0,474; VPN: 0,955).
Segons aquest valor, 13 (7,5 %) dels 172 líquids han de ser revisats al microscopi per
excloure la presència de possibles cèl·lules d’origen maligne.
Conclusions
Els resultats obtinguts en aquest estudi mostren una bona AUC i un valor discriminant
amb un elevat VPN per a l’exclusió de cèl·lules de possible origen neoplàsic. El nombre
de revisions al microscopi que caldria realitzar en funció d’aquest valor discriminant és
assumible per la càrrega de treball d’un laboratori d’urgències.

–384–

Anèmia hemolítica per deficiència
de glucosa-6-fosfat-deshidrogenasa
A.M. Serrano Mira, J.C. De la Fuente Redondo,
J. Galbany Padrós
Hospital Móra d’Ebre
Móra d’Ebre

Introducció
Pacient pediàtric de 4 anys.
Antecedents: dilatació pielocalicial del ronyó dret.
Acudeix per icterícia, dolor abdominal, vòmit, febre i orina de color fosc.
Exposició del cas
Exploració física: destaca l’hepatomegàlia d’1 cm per sobre el marge costal.
Radiografia de tòrax: infiltrat intersticial bilateral.
Determinacions de sang i orina: destaca el següent

Sang

Valor
pacient

Límit inferior
de referència

Límit superior
de referència

Hemoglobina (g/dL)

6,6

10,2

12,7

Hematòcrit (%)

21,4

31

37,7

Leucòcits/mL

20 100

5 140

13 380

Plaquetes/mL

384 000

202 000

403 000

Proteïna C reactiva (mg/dL)

4

0

0,5

Bilirubina no esterificada (mg/dL)

8,62

0,19

0,9

Aspartat-aminotransferasa (AST) (UI/L)

47,8

10

40

Serologia hepatitis

Negatiu

Negatiu

Positiu 1+

Negatiu

Urobilinogen

Positiu 2+

Negatiu

Eritròcits

Positiu 3+

Negatiu

Leucòcits

Positiu 1+

Negatiu

Positiu

Negatiu

Bilirubina
Orina

Nitrits
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L’anèmia greu juntament amb l’activitat d’aspartat-aminotransferasa i la concentració
de bilirubina no esterificada van orientar el diagnòstic cap a una anèmia hemolítica (d’ara
endavant AH). Des del laboratori es va ampliar l’estudi:
• Concentració de substància arbitrària de lactat-deshidrogenasa = 1 783 UI/L (interval de referència = 150-615 UI/L).
• Nombre entític de complement+immunoglobulina, «prova de Coombs directe»: negatiu.
• Extensió de sang perifèrica: eritròcits amb l’hemoglobina desplaçada a un dels
seus extrems (excentròcits). Compatible amb dèficit de glucosa-6-fosfat-deshidrogenasa (G6PDH).

Conclusió i discussió
El pacient va ser traslladat a un centre de major complexitat amb cobertura antibiòtica i
el diagnòstic d’AH per probable dèficit enzimàtic (G6PDH), requerint transfusió d’eritròcits.
Aquest diagnòstic es va confirmar gràcies a l’activitat enzimàtica de la G6PDH del 4,4 %.
La deficiència enzimàtica de G6PDH té un patró d’herència lligada al cromosoma X
i és el trastorn enzimàtic més freqüent de l’eritròcit encara que en la nostra població és
poc habitual. Tant la disminució com l’absència de l’enzim augmenten la vulnerabilitat de
l’eritròcit a l’estrès oxidatiu provocat per alguns fàrmacs, infeccions i la ingesta de faves.
L’expressió clínica és molt variable podent presentar una crisi hemolítica aguda, hemòlisi
crònica o una forma asimptomàtica, sent necessari tenir-la en compte en el diagnòstic
diferencial de les AH.
El nostre pacient no havia ingerit faves ni fàrmacs en les hores prèvies, sent probable
que la crisi hemolítica fos secundària a una infecció. Després del tractament antibiòtic
amb ceftriaxona i la transfusió d’eritròcits, el pacient va ser donat d’alta 48 hores després,
amb una concentració de massa d’hemoglobina en la sang de 10,8 g/dL, fracció de vo–386–

lum d’eritròcits en la sang («hematòcrit») de 32,8 %, concentració de nombre de leucòcits
de 9 400/mL i de plaquetes de 337 000/mL.
El diagnòstic de les AH constitueix un repte. Un cop tenim la sospita diagnòstica per
la presència de les dades clíniques i de laboratori, caldria mesurar el nombre entític de
complement+immunoglobulina, «prova de Coombs directe». Un resultat negatiu, com
el nostre cas, orienta a una AH no autoimmune. La revisió del frotis sanguini mitjançant
microscòpia pel laboratori és fonamental per orientar el seu diagnòstic diferencial. En
aquest cas, la morfologia dels eritròcits amb una hemoglobina desplaçada a un dels extrems (excentròcit) va ser essencial per orientar l’etiologia i dirigir el diagnòstic.
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Segregació anòmala
en una família amb t(7;13)
M. J. Sola1, L. Cusidó1, D. Carbonell1,
M. Dalmases1, E. Solsona1, N. Alaoui1,
A. Verge1, S. Espinagosa1, M. Felipe1, P. García1,
C. Preciado1, J. Martos1, S. Leal1, O. Casablancas1,
E. Rodríguez1, C. Benito2, N. Pujol1
1

2

Departament de Genètica
CERBA Internacional SAE.
Sabadell

Hospital Regional Universitari de Màlaga
Hospital Materno-Infantil
Màlaga

Introducció
Els portadors de translocacions cromosòmiques aparentment equilibrades solen presentar un elevat risc d’infertilitat, avortaments recurrents o descendència amb anomalies.
Això és causat per la producció de gàmetes portadors d’alteracions cromosòmiques
originades majoritàriament com a conseqüència de segregacions desequilibrades durant
el procés meiòtic.
Es presenta el cas d’un pacient de 41 anys amb dismòrfia, trastorn generalitzat del
desenvolupament, retard psicomotor, aspecte marfanoïd, peus equinovars i lleuger prolapse de la vàlvula aòrtica.
Material i mètodes
Es realitza l’estudi citogenètic de tres membres d’una mateixa família: cas índex (fill) i
els seus progenitors. En tots els casos, es realitza en una mostra de sang perifèrica un
procediment de cariotip d’alta resolució amb bandes G. En el cas índex també es realitza
un estudi d’hibridació genòmica comparada basada en una matriu (aCGH, acrònim de
l’anglès array-based comparative genomic hybridization).
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Resultats
En el procediment citogenètic d’alta resolució del cas índex s’observa la presència
d’un material addicional a l’extrem terminal del braç llarg del cromosoma 13. El procediment basat en l’aCGH mostra una duplicació de la regió 7q36.1-q36.3 de 9,929Mb i una
deleció a 13q34 de 4,763Mb, posant de manifest que el material addicional detectat al
cariotip correspon a una duplicació del cromosoma 7.
Posteriorment, l’estudi citogenètic dels progenitors evidencia la presència d’una
translocació aparentment equilibrada en el pare, entre els braços llargs dels cromosomes 7 i 13, amb fórmula cromosòmica: 46,XY,t(7;13)(q36.1;q34). La mare presenta un
cariotip normal: 46,XX.
Així doncs, l’estudi combinat realitzat permet determinar que la fórmula cromosòmica
del cas índex és: 46,XY,der(13)t(7;13)(q36.1;q34)pat.
Conclusions
(1) El procediment d’aCGH és eficaç per l’estudi de mostres de sang perifèrica en
pacients amb dismòrfia. (2) Amb l’estudi citogenètic s’ha pogut confirmar el resultat obtingut mitjançant aCGH, de forma que la combinació d’ambdós procediments resulta
una eina molt eficaç per la caracterització d’alteracions cromosòmiques desequilibrades.
(3) Es posa de manifest l’herència desequilibrada d’una translocació equilibrada paterna
originada per una mala segregació meiòtica. (4) La identificació d’aquesta anomalia cromosòmica implica la necessitat de realitzar un estudi familiar i l’assessorament a través
de consell genètic. Això permetrà determinar el risc preconcepcional en la descendència
de la família estudiada.
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Introducció de la mètrica sis sigma
a l’AMFE
per a la millora de la gestió del risc
A. Soler, R. Lopez1, L. Guiñón, L. Macias,
J.M. González de Aledo, M. Barragán, A. Ribes1,
W. Jiménez1, A. Mira2, L. Alvarez
1

Unitat de la Qualitat
Servei de Bioquímica i Genètica Molecular
Direcció
Centre de Diagnòstic Biomèdic
Hospital Clínic de Barcelona
Barcelona
2

Introducció
La seguretat del pacient i la gestió dels riscos que poden afectar-la és una activitat que
forma part del dia a dia del laboratori. Aquest fet ve determinat perquè la seguretat és
un dels objectius prioritaris del sistema sanitari, i perquè la gestió del risc s’ha incorporat
com a requisit a les darreres versions de les normes de gestió de la qualitat que amb
major freqüència s’implementen al laboratori.
El mètode més utilitzat per identificar i prioritzar els riscos és l’Anàlisi Modal de Fallades i Efectes (d’ara endavant AMFE). La introducció de la mètrica sis sigma a aquest tipus
d’estudi podria ajudar a millorar algunes de les seves debilitats, ja que aquesta mètrica
proporciona una escala no arbitrària, i a més, està establert el valor a partir del qual un
procés té el nivell de qualitat mínima requerida (σ ≥ 3).
Objectius
Introduir la mètrica sis sigma dins l’AMFE amb la finalitat de millorar l’avaluació i seguiment dels riscos que poden afectar a la seguretat del pacient.
Material i mètodes
Es van avaluar els riscos del Programa de Cribratge Neonatal de Catalunya. Cadascun dels riscos identificats es va caracteritzar per un grup de treball d’acord a la seva
gravetat (G), en una escala d’1 (cap efecte sobre la seguretat del pacient) a 5 (catastròfic);
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probabilitat d’aparició (P), en una escala d’1 (extremadament improbable) a 5 (freqüent); i
capacitat de detecció (D), en una escala d’1 (el risc sempre es detecta) a 5 (mai es pot detectar). Aquestes puntuacions es van expressar en percentatge amb la finalitat que el Número de Priorització del Risc (NPR) resultant de multiplicar la gravetat, per la probabilitat
d’aparició i la capacitat de detecció (G x P x D) s’expressés en forma de Defectes Per Milió
(DPM), els quals, a partir de taules de conversió, permeten obtenir els valors de sigma (σ).
Resultats
A continuació es mostren alguns dels riscos identificats, a les fases prepreanalítica i
preanalítica, en què els valors de sigma inicials (σ) eren inferiors o iguals a 3, les accions
de millora que es van proposar i els valors de sigma dos anys després de l’estimació
inicial del risc (σ’).

Conclusions
La introducció de la mètrica sigma a l’AMFE constitueix una eina que permet avaluar
de forma més acurada els resultats de la gestió del risc, ja que aporta objectivitat i facilita
la interpretació dels resultats.

–392–

Avaluació del mòdul preanalític
de l’ACLTOP 750 (IL-Werfen)
per a la valoració dels índexs del plasma
en els estudis d’hemostàsia bàsica
X. Tejedor Ganduxé, C. Morales-Indiano,
J. Minchinela Girona, L. Ruiz Garcia,
P. Expósito Anchuela
Laboratori Clínic Metropolitana Nord
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Badalona

Introducció
La utilització de materials per al control de qualitat del mesurament dels índexs del
plasma, és ja una pràctica freqüent en molts laboratoris, sobretot des que els analitzadors de l’àmbit de la bioquímica incorporen el mesurament dels índexs d’hemòlisi, icterícia i lipèmia (d’ara endavant HIL). Els darrers anys el mesurament d’aquests índexs
també ha estat incorporat a l’àmbit de l’hemostàsia, per tal de valorar de forma objectiva
com aquests interferents en el plasma poden falsejar les magnituds bàsiques que s’hi
determinen: temps de coagulació induïda per factor tissular en el plasma («temps de
protrombina»), temps de coagulació induïda per una superfície en el plasma («temps de
tromboplastina parcial activada») i concentració en el plasma de fibrinogen.
Objectiu
Avaluar el mòdul de detecció d’hemòlisi, icterícia i lipèmia (HIL) en el plasma en un
sistema de mesura (coagulòmetre), utilitzant materials de referència a concentracions
conegudes per a cadascun d’aquests interferents, que inclouen aquells valors discriminants («punts de tall») per als quals es recomana l’anul·lació de les magnituds bàsiques
de l’àmbit de l’hemostàsia.
Material
Estudi prospectiu longitudinal en el qual durant 20 dies es van realitzar sèries de 5 mesuraments tant del material de control com de les dilucions del mateix a 1:1, 1:2 i 1:3 amb
l’analitzador ACLTOP 750 (IL-Werfen). Els materials de referència utilitzats (Liquicheck Serum Indices de Bio-Rad) contenien concentracions conegudes d’hemoglobina, bilirubina
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i triglicèrids. Com es tracta d’índexs semiquantitatius es van considerar acceptables els
resultats d’intervals que incloïen el valor assignat. Per a l’anàlisi estadística es va realitzar
la valoració de la reproductibilitat per variables amb més de dues categories que utilitza
l’índex kappa ponderat.
Resultats
En la Taula 1 es representen els intervals de concentració més freqüentment mesurats
en comparació amb els intervals de concentració assignats a les diferents dilucions, per
cadascun dels materials de control.
Taula 1. Intervals de concentració.

Hemòlisi
Dilució

Interval de
concentració
mesurat (mg/dL)

Interval de
concentració
assignat (mg/dL)

Índex

Sense diluir

700-900

500 < H < 1 000

IV

1:1

350-500

250 < H < 500

III

1:2

190-310

167 < H < 333

II

1:3

120-190

125 < H < 250

I

Dilució

Interval de
concentració
mesurat (mg/dL)

Interval de
concentració
assignat (mg/dL)

Índex

Sense diluir

30-45

40 < I < 60

IV

1:1

15-24

20 < I < 30

III

Icterícia

!:2

10-17,5

13,3 < I < 20

II

1:3

08-13

10 < I < 15

I

Dilució

Interval de
concentració
mesurat (mg/dL)

Interval de
concentració
assignat (mg/dL)

Índex

Sense diluir

15 000-18 000

L > 1 000

IV

Lipèmia

1:1

5 800-6 800

L > 500

III

1:2

4 886-6 000

L > 166,7

II

1:3

4 500-5 100

L > 125

I
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En la Taula 2 es mostra l’estudi de concordança entre valors mesurats i valors assignats a diferents intervals de concentracions.
Taula 2. Estudi de concordança.
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Conclusions
Els materials de referència utilitzats han demostrat la seva utilitat per verificar el mòdul
de detecció d’hemòlisi, icterícia i lipèmia en l’àmbit de la coagulació. Els índexs proporcionats pel mòdul presenten, a les diferents dilucions estudiades, concordança amb els
valors assignats.
Malgrat que els resultats obtinguts per al material de control que valora la icterícia, són
lleugerament inferiors als valors assignats per als diferents intervals valorats (i suposin
petites discordances) no afecten la concordança obtinguda.
El material utilitzat per valorar la lipèmia, presenta una valoració a una escala molt
diferent de la proporcionada per l’analitzador, fet que limita el seu ús a l’hora de valorar
diferents graus de terbolesa.
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Determinació de lactat
als serveis d’urgències,
arterial o venós?
P.Tejerina, A. Marull, M. Serrando,
M. Montesinos, M. Martinez Zurita
Laboratori Clínic Territorial
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta
Girona

Introducció
La concentració de lactat en el plasma és un biomarcador d’hipoperfusió i hipòxia
tissular i es troba present en totes les guies dels serveis d’urgències, per la valoració dels
pacients amb sospita de sèpsia, sèpsia greu i xoc sèptic. És un bon predictor, independent de la gravetat, la mala evolució clínica i la mortalitat, característiques que sumades al
seu cost baix i fàcil obtenció fa que sigui clau en el maneig d’aquests pacients.
A vegades en els serveis d’urgències surten dubtes sobre la interpretació dels valors
de la seva concentració en la sang arterial i venosa. Són intercanviables aquests resultats
o els valors elevats en sang venosa són conseqüència del metabolisme local?
Material i mètodes
Estudi retrospectiu dels resultats del mesurament de la concentració en el plasma de
lactat arterial (d’ara endavant LA) i venós (LV) obtinguts en 572 extraccions de pacients
del servei de cures intensives de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona en les
quals es demanava conjuntament la determinació de les dues magnituds. L’interval de la
concentració de massa mesurada va ser de 4-180 mg/dL pel LA i 5-180 mg/dL pel LV. Es
van realitzar estudis estadístics de regressió lineal de Deming, estudi de concordança pel
mètode de Bland-Altman i la prova t per a mostres aparellades.
Resultats
Regressió de Deming: ordenada en l’origen 2,31; pendent 0,95 amb un interval de
confiança del 95 % (0,93-0,97) i coeficient de correlació de 0,96. La diferència mitjana observada entre les mesures (LV-LA) va ser de 0,94, amb un interval de confiança del 95 %
(-1,69 – -0,18) i límits de concordança -17,05 a 18,93 mg/dL.
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Conclusions
Encara que la correlació observada és bona l’estudi mostra una diferència sistemàtica
d’aproximadament un punt en les mesures de LV en relació a LA. Aquesta diferència
augmenta a mesura que ho fan els valors de lactat. Per això, i veient que els límits de concordança no són estrets, els valors elevats de LV s’haurien de recomprovar amb el mesurament de la concentració arterial. Així mateix, considerem que el LV és un bon marcador
als serveis d’urgències per descartar aquells pacients sense situacions d’hipoperfusió.
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Hepatitis B oculta:
càrrega viral com a eina
per al seu diagnòstic
M. Terrón Puig1, L. Castellote Belles2,
L. Nieto Aponte2, G. Recio Comí1,
C. Martin Grau1, C. Benavent Bofill1,
C. Gutiérrez Fornés1, F. Rodriguez Frias2
1

2

Hospital Universitari Joan XXIII
Tarragona

Hospital Universitari Vall d’Hebron
Barcelona

Introducció
L’hepatitis B oculta la definim com aquella infecció pel virus de l’hepatitis B (d’ara endavant VHB), amb una concentració en el plasma d’anticossos contra el nucli (AHBc) per
sobre l’interval de referència, concentració d’antigen de superfície (HBsAg) per sota de
l’interval de referència i concentració de nombre de DNA viral detectable.
Els pacients amb infecció oculta pel VHB presenten una concentració de marcadors
en el plasma d’hepatitis B resolta. Si aquests pacients reben medicació immunosupressora, es produirà la reactivació de la infecció, augmentant ràpidament la concentració de
nombre de virus, l’anomenada càrrega viral (CV). És més, el trasplantament del fetge d’un
donant amb hepatitis B oculta explica la infecció per VHB d’un receptor sense concentració prèvia de marcadors del virus per sobre l’interval de referència. L’hepatitis B oculta
podria estar implicada en el grau de lesió hepàtica, en el desenvolupament d’hepatocarcinoma i en la mala resposta al tractament.
La manca d’expressió de HBsAg es podria explicar per dos mecanismes: mutacions
en el genoma del virus que donen lloc a canvis en la proteïna S, impedint la seva detecció
mitjançant procediments comercials, o bé, supressió de la replicació, que es tradueix en
la supressió de l’expressió del HBsAg.
No es disposa de dades concloents respecte a la prevalença d’infecció oculta per
VHB (OBI) en el nostre medi.
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Objectiu
Estudiar la proporció de pacients amb concentració per sobre l’interval de referència
de marcadors d’infecció oculta per VHB en el nostre centre.
Determinar quin percentatge dels casos d’infecció oculta presenten una concentració
d’anticossos contra l’antigen de superfície (AHBs) per sobre el límit superior de l’interval
de referència («positiu») i quin percentatge els presenten per sota («negatiu»).
Material i mètodes
Estudi retrospectiu observacional de les dades obtingudes en el període comprès
entre el 2015 i el 2017 a un hospital de tercer nivell.
Les dades obtingudes s’han extret del sistema informàtic del laboratori. S’han filtrat
només aquells pacients amb un resultat negatiu per HBsAg dels que constaven també
dades d’aquestes altres tres magnituds: CV, AHBc i AHBs.
Resultats
Durant aquest període de tres anys, 72 653 determinacions varen tenir un resultat negatiu per a HBsAg i d’entre elles, 11 163 varen tenir un resultat positiu per a AHBc.
Del total d’11 163 pacients HBsAg negatiu i AHBc positiu, varen presentar CV detectable un 6,9 %.
Del total de pacients amb HBsAg negatiu, AHBc positiu i CV detectable, vàrem obtenir un resultat positiu per AHBs en un 43,2 % dels casos; mentre que vàrem obtenir un
resultat negatiu en un 56,8 %.
Conclusions
En el nostre centre, un 6,9 % dels pacients HBsAg negatiu i AHBc positiu presenten
marcadors compatibles amb infecció oculta per VHB.
La definició d’infecció oculta per VHB és una definició basada en els marcadors en el
plasma, no clínica. S’haurà d’explorar del total de pacients que compleixen aquesta definició (6,9 %), quants corresponen a pacients que estan en període de convalescència (fins
a 6 mesos postinfecció) i quants presenten realment una infecció crònica oculta pel VHB.
Si als pacients que presenten HBsAg negatiu i HBcAc positiu no se’ls determina la
CV, no es podrà destriar entre els pacients que tenen una infecció passada de VHB (CV
indetectable) i els que podrien tenir infecció oculta (CV detectable).
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Seria convenient fer una revisió dels protocols d’estudi de pacients amb HBsAg negatiu i AHBc positiu, i discutir si és necessari ampliar la determinació de la CV a tots els
pacients amb aquest perfil o si, per contra, l’hem de seguir reservant per certs grups de
pacients (immunosuprimits, trasplantats) en els que un resultat positiu de CV tindria grans
implicacions.
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Estudi dels patrons de resistència
als fàrmacs antimicrobians
en els micobacteris de creixement
ràpid mitjançant el mètode de
microdilució en medi Sensititre®
M. Valbuena Asensio, E. Inés García de Cara,
S. Maestre Mier, S. Sánchez Alcaide, N. Vila Olmo
Servei de Microbiologia
Hospital Universitari de Bellvitge (IDIBELL)
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
Els micobacteris no tuberculosos (d’ara endavant MNT) es troben àmpliament distribuïts en el medi ambient, principalment en el sol i l’aigua. En les darreres dècades, les
infeccions causades per MNT han augmentat considerablement, sobretot en pacients
immunodeprimits o amb malalties pulmonars prèvies. La microdilució en medi Sensititre®
és el mètode de referència per a l’estudi de la sensibilitat als fàrmacs antimicrobians en
els micobacteris de creixement ràpid (MCR).
Objectiu
Estudiar les resistències d’aïllaments de MCR a diferents antibiòtics mitjançant el mètode de microdilució en medi Sensititre®.
Material i mètode
Estudi retrospectiu entre gener del 2015 i desembre del 2017 en el laboratori de micobacteris del Servei de Microbiologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge. Es van analitzar
els resultats de 29 aïllaments de MNT, Mycobacterium abscessus (n = 7), Mycobacterium
chelonae (n = 10), Mycobacterium fortuitum (n = 10), Mycobacterium mageritense (n = 1)
i Mycobacterium mucogenicum (n = 1), als quals es va determinar la sensibilitat a 15 antibiòtics per MCR. És un procediment quantitatiu que permet determinar la concentració
inhibitòria mínima (CIM, en μg/mL) de cada fàrmac emprat en la placa.
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Resultats
Dels diferents MCR que vam estudiar, el 100 % de Mycobacterium abscessus i Mycobacterium chelonae van ser sensibles a la claritromicina i resistents al cotrimoxazol (SxT).
Mycobacterium abscessus va ser resistent a la majoria d’antibiòtics, excepte a l’amikacina. Mycobacterium fortuitum i Mycobacterium mageritense van ser sensibles 100 % a
moxifloxacino, a AMK i ciprofloxacino, i resistents a SxT i tobramicina. Mycobacterium
mucogenicum va ser sensible a tots els antibiòtics.
Conclusió
Les espècies de MNT van mostrar diferents patrons de sensibilitat antibiòtica, sent
essencial la seva identificació i estudi. En aquest treball es va observar que totes les
espècies eren resistents al SxT. Per tant, aquest fàrmac no es recomana en el tractament
de les infeccions per aquestes espècies de micobacteris.
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Identificació i diferenciació
del complex Mycobacterium tuberculosis
mitjançant el sistema GenoType a
partir de cultius amb creixement pur
de bacils àcid alcohol resistents
M. Valbuena Asensio, E. Inés García de Cara,
S. Maestre Mier, S. Sánchez Alcaide, N. Vila Olmo
Servei de Microbiologia
Hospital Universitari de Bellvitge (IDIBELL)
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
El sistema GenoType permet el diagnòstic ràpid i específic in vitro de les infeccions
per les espècies micobacterianes més rellevants. Es basa en la diferenciació entre les
espècies del complex Mycobacterium tuberculosis (d’ara endavant MTUBC), mitjançant
la reacció en cadena per la polimerasa (PCR) i hibidració.
Objectiu
Identificar i diferenciar les espècies del complex MTUBC mitjançant el sistema GenoType MTBC, a partir de cultius purs de MTUBC resistents a la pirazinamida (PZA).
Material i mètodes
Es van estudiar 300 aïllaments clínics de MTUBC (1 per pacient) en el Servei de Microbiologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge durant els anys 2015 i 2016. A tots es va
determinar la sensibilitat a la PZA mitjançant el sistema BACTEC MGIT960.
Resultats
Dels 300 cultius purs que on es va aïllar el MTUBC, 260 (86,7 %) van ser sensibles
a la PZA i 40 (13,3 %) resistents. Els aïllaments resistents es van diferenciar mitjançant
el sistema GenoType, el qual va identificar 29 (11,6 %) Mycobacterium tuberculosis
(MTUB), 6 (2,4 %) Mycobacterium bovis (MBOV) i 5 (2 %) Mycobacterium bovis-BCG
(Bacil de Calmette-Guérin).

–405–

Conclusió
El sistema GenoType MTBC permet la interpretació objectiva i de fàcil realització en els
laboratoris de microbiologia clínica.
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Valorar els Staphylococcus
coagulasa negatiu
en mostres de biòpsia articular
M. Valbuena Asensio, E. Inés García de Cara,
S. Maestre Mier, S. Sánchez Alcaide, N. Vila Olmo
Servei de Microbiologia
Hospital Universitari de Bellvitge (IDIBELL)
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
Les infeccions de pròtesis articulars es produeixen habitualment per la contaminació
del material protèsic amb bacteris de la pell, sent el grup dels Staphylococcus coagulasa negatiu un dels aïllats amb més freqüència en el laboratori de microbiologia. El seu
significat clínic és dubtós, ja que és difícil discernir si són comensals inofensius o patògens invasors.
Objectiu
Valorar els aïllaments de Staphylococcus coagulasa negatiu en mostres de biòpsia
articular.
Material i mètodes
Les mostres de biòpsia articular per cultiu aerobi que es reben al laboratori de Microbiologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, se sembren en plaques d’agar sang, agar
xocolata, agar MacConkey i medi líquid de tioglicolat.
S’incuben a 35-37 ºC durant 10 dies, realitzant-se lectures diàries. Si s’observa creixement bacterià, es realitza la identificació mitjançant un procediment basat en l’espectrometria de masses (MALDI-TOF, acrònim de l’anglès matrix-assisted laser desorption-ionization—time of flight) i l’estudi de la sensibilitat antibiòtica per disc-difusió o microdilució.
Si no s’observa creixement en les plaques però s’aprecia terbolesa en el medi de tioglicolat, es realitza una ressembra en agar sang i agar xocolata; en el cas que a la ressembra
no s’observi creixement, es realitza una tinció de Gram per descartar la presència de
microorganismes anaerobis.
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Resultats
L’any 2017 es van processar 1 984 mostres de biòpsia articular, aïllant-se microorganismes en 1 004, sent la resta negatives. Es va aïllar Staphylococcus coagulasa negatiu
en 168 mostres de 65 pacients. Les espècies implicades van ser Staphylococcus epidermidis (66,7 %), Staphylococcus lugdunensis i Staphylococcus capitis (8,6 %), Staphylococcus hominis (5,2 %), Staphylococcus haemolyticus (3,4 %), Staphylococcus warneri
(2,9 %), Staphylococcus caprae i Staphylococcus pettenkoferi (1,7 %) i Staphylococcus
cohnii (1,1 %).
Conclusió
Els Staphylococcus coagulasa negatiu són microorganismes que es troben freqüentment a la pell d’humans, animals no humans i en membranes mucoses, sent responsables d’un gran nombre d’infeccions. No obstant això, amb freqüència és difícil assegurar
el seu paper patogènic i abans de descartar-los com contaminants sempre cal tenir en
compte la clínica del pacient.
En el nostre estudi els Staphylococcus coagulasa negatiu aïllats amb més freqüència
són Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus lugdunensis i Staphylococcus capitis.
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Valorar els Staphylococcus epidermidis
en mostres de biòpsia articular
M. Valbuena Asensio, E. Inés García de Cara,
S. Maestre Mier, S. Sánchez Alcaide, N. Vila Olmo
Servei de Microbiologia
Hospital Universitari de Bellvitge (IDIBELL)
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
Les infeccions de pròtesis articulars es produeixen habitualment per la contaminació
del material protèsic amb bacteris de la pell, sent l’Staphylococcus epidermidis un dels
organismes implicats amb més freqüència. És important conèixer l’agent patogen causal i la seva sensibilitat antibiòtica per poder administrar un tractament més adequat i
específic.
Objectiu
Valorar les infeccions causades per Staphylococcus epidermidis i la seva sensibilitat
antibiòtica en mostres de biòpsia articular.
Material i mètodes
Les mostres de biòpsia articular per cultiu aerobi que es reben al laboratori de Microbiologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, se sembren en plaques d’agar sang, agar
xocolata, agar MacConkey i medi líquid de tioglicolat.
S’incuben a 35-37 ºC durant 10 dies, realitzant-se lectures diàries. Si s’observa creixement bacterià, es realitza la identificació mitjançant un procediment basat en l’espectrometria de masses (MALDI-TOF, acrònim de l’anglès matrix-assisted laser desorption-ionization—time of flight) i l’estudi de la sensibilitat antibiòtica per disc-difusió o microdilució.
Si no s’observa creixement en les plaques però s’aprecia terbolesa en el medi de tioglicolat, es realitza una ressembra en agar sang i agar xocolata; en el cas que a la ressembra
no s’observi creixement, es realitza una tinció de Gram per descartar la presència de
microorganismes anaerobis.
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Resultats
L’any 2017 es van processar 1 984 mostres de biòpsia articular, aïllant-se microorganismes en 1 004, sent la resta negatives. Es va aïllar Staphylococcus epidermidis
en 116 (11,5 %) mostres de 46 pacients. De les soques aïllades en l’estudi, el 88,8 % van
ser resistents a penicil·lina, 59,5 % a oxaciclina, 63,8 % a eritromicina, 35,3 % a clindamicina, 43,1 % a ciprofloxacino, i el 100% van ser sensibles a vancomicina i linezolid.
Conclusions
Els Staphylococcus epidermidis són microorganismes que es troben freqüentment a
la pell d’humans, animals no humans i en membranes mucoses. S’ha aïllat en el 11,5 %
de les mostres de biòpsia articular estudiades.
L’antibiòtic amb menys activitat enfront a Staphylococcus epidermidis és la penicil·lina,
sent els més eficaces la vancomicina i el linezolid.
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Valorar Staphylococcus aureus
en mostres de biòpsia articular
M. Valbuena Asensio, E. Inés García de Cara,
S. Maestre Mier, S. Alcaide, N. Vila Olmo
Servei de Microbiologia
Hospital Universitari de Bellvitge (IDIBELL)
L’Hospitalet de Llobregat

Introducció
Staphylococcus aureus, la principal espècie patògena del seu gènere, és causa comuna d’infeccions diverses, tant d’origen comunitari com hospitalari. Els pacients ingressats
infectats o colonitzats constitueixen el principal reservori, propagant-se a altres pacients mitjançant la transmissió creuada (habitualment per mitjà de les mans del personal
sanitari).
Objectiu
Valorar les infeccions causades per Staphylococcus aureus i la seva sensibilitat antibiòtica en mostres de biòpsia articular.
Material i mètodes
Les mostres de biòpsia articular per cultiu aerobi que es reben al laboratori de Microbiologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, se sembren en plaques d’agar sang, agar
xocolata, agar MacConkey i medi líquid de tioglicolat.
S’incuben a 35-37 ºC durant 10 dies, realitzant-se lectures diàries. Si s’observa creixement bacterià, es realitza la identificació mitjançant un procediment basat en l’espectrometria de masses (MALDI-TOF, acrònim de l’anglès matrix-assisted laser desorption-ionization—time of flight) i l’estudi de la sensibilitat antibiòtica per disc-difusió o microdilució.
Si no s’observa creixement en les plaques però s’aprecia terbolesa en el medi de tioglicolat, es realitza una ressembra en agar sang i agar xocolata; en el cas que a la ressembra
no s’observi creixement, es realitza una tinció de Gram per descartar la presència de
microorganismes anaerobis.
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Resultats
L’any 2017 es van processar 1 984 mostres de biòpsia articular, aïllant-se microorganismes en 1 004, sent la resta negatives. Es va aïllar Staphylococcus aureus en 166 mostres de 47 pacients, dos d’ells en dos episodis separats en el temps.
De les soques aïllades en l’estudi, el 95,9 % van ser resistents a penicil·lina, 14,3 % a
oxacil·lina, 22,4 % a eritromicina, 14,3 % a clindamicina, 18,4 % a ciprofloxacino; el 98 %
van ser sensibles a rifampicina i el 100 % a trimetroprim/sulfametoxazol.
Conclusions
L’antibiòtic amb menor activitat enfront d’Staphylococcus aureus és la penicil·lina, sent
els de més eficàcia el trimetroprim/sulfametoxazol i la rifampicina. En el nostre estudi
el 14,3 % dels Staphylococcus aureus aïllats són resistents a meticil·lina, sent la taxa de
prevalença global, en el nostre hospital del 24 %.
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Mesura de la concentració de
metanefrines en el diagnòstic del
feocromocitoma: cas clínic
V. Vega, L. Castellote, L. Martínez, P. Gabriel,
G. Tarrasó, I. Comas, R. Ferrer
Laboratoris Clínics
Hospital Universitari Vall d’Hebron
Barcelona

Introducció
Els feocromocitomas són un grup de tumors neuroendocrins de les cèl·lules cromafins de la glàndula suprarenal que produeixen normalment una o més catecolamines
(noradrenalini, adrenalini i dopamina) i els seus derivats, metanefrines (normetanefrina,
metanefrina i 3-metoxitiramina). Aquests tumors estranyament són bioquímicament silents. La prevalença del feocromocitoma en pacients amb hipertensió arterial varia entre 0,2 % i 0,6 %.
És important sospitar, confirmar, localitzar, tractar i extirpar aquests tumors a causa
que la majoria són secretors de catecolamines, i si no són tractats, la morbiditat i mortalitat
cardiovascular són elevades. A més, alguns tipus de tumors són potencialment malignes.
La sospita clínica d’un feocromocitoma no és fàcil, la qual cosa ocasiona un retard
en el tractament de la malaltia. Per aquest motiu, davant la sospita clínica, és important
dur a terme una confirmació diagnòstica. L’estudi bioquímic hormonal és fonamental per
al cribratge i confirmació de l’entitat. Es basa en el mesurament de la concentració de
metanefrines en el plasma o l’orina, la qual cosa té una alta sensibilitat diagnòstica. Són
les magnituds d’elecció en el cribratge d’aquest tipus de malalties.
Aquestes magnituds es poden mesurar amb procediments basats en la cromatografia
líquida amb detecció electroquímica en l’orina de 24 hores acidificada.
Exposició del cas
Home de 39 anys derivat al nostre hospital per valorar una fibril·lació auricular paroxística que va debutar el 2004. El pacient refereix pics d’hipertensió des de fa 4 anys i
sudoració nocturna. Es va realitzar SCATEST Killip I que no va mostrar alteració arterial.
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Es va remetre al servei de nefrologia per a l’estudi d’hipertensió secundària o fallada renal
sense que aparegués nefropatia. Es va realitzar l’estudi bioquímic hormonal on s’observa
un valor de normetanefrina de 4 625 mg/24 h. Davant aquest resultat es va sol·licitar una
angioressonància urgent.
Discussió
El mesurament de les metanefrines en orina de 24 hores va servir per a la sol·licitud
d’una prova d’imatge urgent que juntament amb la clínica del pacient, va portar al diagnòstic definitiu d’un feocromocitoma en la glàndula suprarenal esquerra productor de
metanefrines. L’alteració de la concentració de les magnituds bioquímiques també va
servir per instaurar el tractament amb α-bloquejants adrenèrgics.
Al cap de 8 mesos es van sol·licitar noves determinacions. El resultat de la concentració en orina de metanefrina va ser de 5 543 mg/24 h el que va confirmar que el tractament farmacològic no era efectiu. Es va procedir a una suprarenalectomia unilateral
programada.
A la següent taula es recullen els valors de metanefrina i els intervals de referència.
Magnituds
en orina
Normetanefrina

Inicial
(µg/24 h)

8 mesos
(µg/24 h)

Intervals de refèrencia
(µg/24 h)

4 625,7

5 543,1

0-659,5

Metanefrina

215,5

201,5

0-374,7

3-Metoxitiramina

228,5

176,4

0-459,8
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Cirrosi hepàtica en un pacient
amb dèficit d’a1-antitripsina
Y. Villena Ortiz, P. Gabriel Medina, C. Cea Arestín
Servei de Bioquímica Clínica
Hospital Universitari Vall d’Hebron
Barcelona

Introducció
La glucoproteïna a1-antitripsina (d’ara endavant AAT) és una molècula antiinflamatòria
natural d’ampli espectre, que pertany a la família de les serpines. Presenta una capacitat
inhibitòria d’elastasa i tripsina principalment, i es determina per nefelometria. El dèficit
d’aquesta proteïna es caracteritza per una herència mendeliana: un gen definit por dos
al·lels, que es transmet de manera autosòmica codominant. El fenotip normal es coneix
com a PiMM, expressa una proteïna funcionant, i els fenotips aberrants, com PiZZ i fenotip nul (dèficit qualitatiu i quantitatiu respectivament d’AAT).
En adults, la prevalença d’hepatitis crònica en pacients amb dèficit d’AAT augmenta
amb l’edat i assoleix un percentatge d’entre 20 i 40 % per sobre dels 50 anys. El dany
hepàtic es relaciona amb l’acumulació intrahepàtica de polímers de la proteïna, mentre
que el desenvolupament d’emfisema és afavorit per la disminució d’AAT funcionant, que
perd la capacitat per protegir el teixit connectiu del pulmó de l’efecte de les proteases.
Exposició del cas
Es tracta d’un home de 68 anys, que acudeix a urgències per encefalopatia greu. A
casa ha presentat deteriorament del nivell de consciència progressiu, iniciant-se amb
disàrtria, afàsia, i somnolència.
El 1994 (als 46 anys) se li va diagnosticar un dèficit d’AAT, produint-li una malaltia
pulmonar obstructiva crònica (EPOC) de tipus emfisema classificat GOLD IV (acrònim
de l’anglès global initiative for chronic obstructive lung disease). Presenta un fenotip PiZZ
amb una concentració de massa d’AAT igual a 39 mg/dL (103-200 mg/dL). Ha precisat
diversos ingressos hospitalaris per agudització de l’EPOC en el context d’infeccions respiratòries.
Els estudis de laboratori realitzats al pacient mostren unes magnituds bioquímiques
dins de l’intèrval de referència, augment lleuger la concentració de leucòcits amb aug–415–

ment dels neutrófils, disminució de la concentració de plaquetes, urocultiu i hemocultiu
sense creixement, i l’estudi de drogues en orina negatiu.
Discussió
Descartades altres causes d’encefalopatia metabòlica (hipercàpnia, tòxics o augment
de la concentració de glucosa en el plasma), i revisant les magnituds determinades al
laboratori anteriorment, s’observa que ha presentat una disminució de la concentració
de plaquetes a la sang i una concentració d’albúmina en el plasma per sota l’interval de
referència, de llarga evolució i sense filiació, amb una possible relació amb una hepatopatia secundària al dèficit d’AAT. Per a reforçar aquesta hipòtesi, es determina la concentració d’amoni en el plasma, amb un resultat cinc vegades superior al límit superior de
referència.
El pacient havia estat derivat al servei d’hepatologia fa anys, però a causa d’una ecografia abdominal sense troballes definitives i als resultats de les determinacions del laboratori no es va tornar a citar.
Se sol·licita la realització d’una ecografia abdominal per a confirmar o descartar l’origen hepàtic. S’hi fan troballes que suggereixen una trombosi portal. S’orienta el pacient
com patint un coma metabòlic d’origen hepàtic i es realitza un estudi, mitjançant tomografia axial computada (TAC), abdominal multifàsic per a valorar una trombosi o derivació
(shunt en anglès).
Resolució
El pacient és èxitus deu dies després del seu ingrés, amb el diagnòstic final de derivació a la vena renal esquerra per cirrosi hepàtica. En aquests pacients, la concentració
en el plasma tant dels marcadors hepàtics de citòlisi com els de funció acostuma a estar
alterada, com és el cas de l’albúmina i els factors de la coagulació, per no així les aminotransferases.
Encara que en la cirrosi hepàtica es poden trobar a la llarga valors en el plasma de les
aminotranferases dins de l’interval de referència, la presència de malaltia hepàtica en els
pacients amb dèficit d’AAT ha de ser considerada i derivar el pacient al servei d’hepatologia. L’avaluació mitjançant la prova de Fibroscan podria ajudar a decidir si un seguiment
periòdic és suficient o si es requereix un tractament preventiu.
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Pacient afecte de cardiopatia congènita
amb enteropatia perdedora de proteïnes
Y. Villena Ortiz, P. Gabriel Medina,
V. Vega Toribio, L. Martínez Sánchez
Servei de Bioquímica Clínica
Hospital Universitari Vall d’Hebron
Barcelona

Introducció
L’enteropatia perdedora de proteïnes (d’ara endavant EPP) és una síndrome caracteritzada per la pèrdua massiva de proteïnes per via intestinal, destacant una concentració
en el plasma d’albúmina i de g-globulines per sota l’interval de referència. S’associa a
múltiples malalties com la malaltia de Crohn, celiaquia, cardiopaties, hepatopaties…
L’EPP afecta el 3-18 % dels pacients intervinguts d’operació cardíaca Fontan. Si no es
trasplanta el cor, es produeix un augment en la pressió venosa central, la conseqüència
final de la qual és l’EPP per un col·lapse del sistema limfàtic. El temps mitjà des de l’operació Fontan fins al diagnòstic de l’EPP és de 3,5 anys.
La procediment de referència (gold standard en anglès) per al diagnòstic i seguiment
de l’EPP és el mesurament de la concentració d’a1-antitripsina en la femta. Aquesta proteïna de pes molecular similar a l’albúmina resisteix la proteòlisi enzimàtica digestiva i és
excretada per la femta.
Exposició del cas
El pacient és un home de 18 anys inicialment tractat al servei de cardiologia de
l’Hospital Sant Joan de Déu. Un cop major d’edat, el seu cas es trasllada a l’Hospital
Vall d’Hebron.
El 1999 se li diagnostica una cardiopatia congènita amb doble sortida de ventricle dret
i hipoplàsia de ventricle esquerre acompanyat d’hipoplàsia o atrèsia de la vàlvula mitral.
S’intervé de forma pal·liativa realitzant una constricció (banding en anglès) de l’artèria
pulmonar, la qual cosa consisteix a provocar una estenosi a la sortida del ventricle cap a
l’artèria pulmonar per reduir la pressió sanguínia en el circuit pulmonar. Un any després
és intervingut novament per realitzar una intervenció Glenn bidireccional, en la qual s’executa una anastomosi cavopulmonar bidireccional. El 2009 s’intervé per darrera vegada
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per realitzar una maniobra Fontan en la qual s’uneix la vena cava inferior amb l’artèria
pulmonar sense passar pel cor.
Aquest mateix any, arran d’un quadre infecciós, se li diagnostica l’EPP, probablement
relacionada amb la cardiopatia descrita. A més de la determinació d’a1-antitripsina, les
concentracions de la qual es mantenen fora de l’interval de referència al llarg de tot l’historial clínic (> 0,3 mg/g femta humida), destaca la concentració molt per sota de l’interval de referència d’albúmina i g-globulines, fins a valors d’1,5 g/dL (3,5-5,2) i 79 mg/dL
(700-1 600), respectivament.
Altres manifestacions de les magnituds mesurades al laboratori destacables són l’estudi de la coagulació, a causa del tractament anticoagulant amb INR (acrònim d’international normalized ratio) > 1,30 (0,70-1,30) i una concentració de nombre de limfòcits
mantinguda al voltant de 0,4-0,7 x 109/L (1,2-3,5). En l’estudi de les poblacions limfocitàries destaca la concentració de nombre de limfòcits T per sota l’interval de referència, 0,11 x 109/L (0,70-2,10), probablement a causa d’una timectomia accidental durant la
intervenció cardíaca neonatal practicada.
Com a estudi complementari, el 2015 es realitza l’estudi genètic de la microdelecció 22q11 mitjançant hibridació genòmica comparativa amb micromatriu (array CGH en
anglès), relacionada amb la síndrome de DiGeorge, associada a malformacions cardíaques i trastorns immunitaris. El resultat va ser negatiu quant a guanys o pèrdues, descartant-se la presència de la mutació.
Resolució
Actualment es tracta als serveis de cardiologia, gastroenterologia i immunologia, entre
altres, amb seguiments periòdics de la comorbilitat associada a la cardiopatia.
El pacient es troba en llista d’espera per trasplantament cardíac i com tractament
habitual du a terme una dieta hiperproteica i se li administren immunoglobulines per via
intravenosa cada 3-4 setmanes i albúmina en cas de síndrome edematosa.
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Comunicació urgent
del laboratori d’anèmies greus
O. Villuendas1, K. Flores2, M. Carulla1, O. Jorba1,
M. J. Herranz2, M. Prat2, S. Noguer1
Servei d’Anàlisis Clíniques
Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
Tarragona
1

2
Servei d’Hematologia
Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
Tarragona

Introducció
La troballa d’una concentració d’hemoglobina (Hb) baixa a la sang compatible amb
una anèmia potencialment greu en pacients ambulatoris és un fet habitual que succeeix
en el laboratori. La comunicació urgent d’aquest valor d’Hb al clínic responsable del pacient pot generar transfusions sanguínies innecessàries si no es coneix el tipus d’anèmia
i la situació clínica del pacient.
L’objectiu del nostre estudi és, en els pacients amb anèmia, aplicar un algoritme diagnòstic per tal de definir el tipus d’anèmia i veure si al comunicar conjuntament el valor
d’Hb i l’etiologia disminueix el nombre de transfusions.
Material i mètodes
A totes les mostres analitzades en el nostre laboratori de juny a novembre del 2017 (grup
de referència) amb una concentració de massa d’Hb inferior a 8 g/dL, se’ls va aplicar un
protocol diagnòstic etiològic amb el mesurament d’altres magnituds bioquímiques i hematològiques. En el curs de la mateixa jornada laboral es va comunicar telefònicament
als clínics responsables dels pacients el valor de la concentració d’Hb i el diagnòstic de
laboratori de l’anèmia.
Les mostres analitzades van ser les procedents de consultes externes del nostre hospital i de centres d’atenció primària i van ser exclosos els pacients amb malaltia oncològica i hematològica.
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Els pacients es van dividir en dos subgrups en funció de l’edat (≥ 65 anys ó < 65 anys);
es va analitzar si van ser transfosos i, en el grup d’estudi, si aquesta transfusió estava
indicada segons la Guía sobre la transfusión de componentes sanguíneos y derivados
plasmáticos de la Societat Espanyola de Transfusió Sanguínia i Teràpia Cel·lular.
Els resultats obtinguts es van comparar amb les mostres analitzades en el mateix
període de l’any 2016 (grup de referència) on no s’aplicava el protocol i als clínics només
se’ls comunicava el valor de la concentració d’Hb.
Resultats
L’any 2016 (grup de referència) es van analitzar 59 casos (< 65 anys, 26 casos i ≥ 65 anys, 33 casos) i el 2017 (grup d’estudi) 46 casos (< 65 anys, 19 casos i
≥ 65 anys, 27 casos).
La taula 1 mostra els diferents diagnòstics d’anèmia obtinguts en el laboratori amb
l’aplicació del protocol en el grup d’estudi.
Taula 1. Tipus d’anèmia amb una concentració de massa d’Hb < 8 g/dL en el grup d’estudi (n = 46).

Tipus d’anèmia

Grup d’estudi, n (%)

Ferropènica

31 (67,4)

Megaloblàstica

8 (17,4)

Malaltia crònica o altres

7 (15,2)

El nombre de pacients transfosos es mostra a la taula 2.
Taula 2. Pacients amb una concentració de massa d’Hb < 8 g/dL
transfosos en el grup d’estudi (n = 46) i en el grup de referència (n = 59).

Grup d’estudi, n (%)

Grup de referència, n (%)

< 65 anys

6 (31,6)

12 (46,1)

≥ 65 anys

21 (77,7)

26 (78,8)

Del subgrup de pacients < 65 anys del grup d’estudi, dos pacients van ser transfosos
sense indicació.
Conclusions
Segons el nostre estudi podem concloure que la ràpida comunicació del diagnòstic
etiològic el mateix dia de l’extracció ha porta, en pacients d’edat < 65 anys, a un percentatge inferior de transfusions (31,6 % versus 46,1 %) amb els beneficis que això comporta
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(millora de l’eficiència dels serveis d’urgències i optimització dels recursos sanitaris). Els
dos pacients que van ser transfosos sense indicació eren pacients diagnosticats d’anèmia ferropènica de 45 i 49 anys sense repercussió clínica actual o previsible de l’anèmia.
En canvi, en els pacients ≥ 65 anys, el percentatge de transfusió ha estat similar
(77,7 % versus 78,8 %). Una possible explicació és que l’edat > 65 anys és un factor de
risc cardiovascular dintre dels factors clínics que han de considerar-se en la indicació de
transfusió d’eritròcits; així doncs el diagnòstic etiològic tindria poca repercussió en les
transfusions realitzades a aquest grup de pacients.
L’estudi presenta una limitació en el nombre de casos, per la qual cosa seria recomanable ampliar el temps d’estudi per poder generar conclusions en una població més gran.
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Mieloma múltiple IgD.
A propòsit d’un cas
D. Visiedo, F. Pujalte, S. Calabuig
Catlab Centre Analítiques Terrassa AIE
Terrassa

Introducció
El mieloma múltiple constitueix l’1 % de les neoplàsies i el 15 % de les hemopaties
malignes. Es caracteritza per la presència en la medul·la òssia d’un clon de cèl·lules plasmàtiques (> 10 %), productores d’una immunoglobulina monoclonal (paraproteïna o component monoclonal) detectable en el plasma o l’orina (excepte els mielomes no secretors),
així com per l’existència de dany orgànic secundari a la proliferació de cèl·lules plasmàtiques (d’ara endavant CP) o la presència d’altres marcadors de malignitat. El mieloma per
immunoglobuina D (IgD) és un subtipus rar que s’observa en menys del 2 % dels casos.
Exposició del cas
Es tracta d’un home de 57 anys sense al·lèrgies conegudes, exfumador, intervingut
el 1996 d’orquiectomia per tumor testicular. Presenta un estudi de laboratori d’atenció
primària amb un pic en la separació electroforètica de les proteïnes del sèrum. Les magnituds relacionades amb l’hemograma i les magnituds bioquímiques estan dins l’interval
de referència, encara que en una mostra aleatòria d’orina es detecta una concentració de
massa de proteïna de 3,15 g/L i un quocient albúmina/creatinini clarament fora de l’interval de referència (1 423 mg/g creatinini, interval de referència 0-30).
En la immunofixació en el sèrum, s’observa una banda enfront de cadenes lliures
lambda, sense observar-se enfront de les IgG, IgM ni IgA. El laboratori afegeix al mesurament de la concentració en el plasma d’IgA, IgG e IgM, la determinació de cadenes lliures
kappa i lambda («cadenes lleugeres lliures») i IgD i IgE:
Concentració de massa d’IgA en el plasma = 0,07 g/L (interval de referència = 0,61-3,56)
Concentració de massa d’IgG = 2,02 g/L (7,67-15,90)
Concentració de massa d’IgM = 0,05 g/L (0,37-2,86)
Concentració de substància arbitrària d’IgE = 5,56 U/mL (0-100)
Concentració de massa d’IgD = 501 mg/dL (0,77-13,2)
Concentració de massa de cadenes lliures kappa = 4,63 mg/L (3,3-19,4)
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Concentració de massa de cadenes lliures lambda = 4 207 mg/L (5,7-26,3)
Quocient kappa/lambda < 0,01
Es realitza la immunofixació amb anticossos contra IgD i IgE, on s’observa una banda
monoclonal corresponent a IgD i cadenes lliures lambda. La concentració de massa del
component monoclonal (CM) és de 14,19 g/L. Es remet a hematologia pel seu estudi.
Resolució
L’anamnesi dirigida evidencia astènia de 6 mesos d’evolució i dolor ossi en espatlles i
extremitat inferior dreta. Del nou estudi del laboratori destaca una discreta anèmia i una
concentració de massa de b2 -microglobulina = 6 637 mg/L (800-2 340).
Concentració de massa d’IgD = 358,70 mg/dL
Concentració de cadenes lliures kappa = 4,43 mg/L
Concentració de cadenes lliures lambda = 4 170 mg/L
Orina de 24 h: Banda monoclonal corresponent a cadenes lliures lambda. Excreció de
proteïna = 7,2 g/24 h. Excreció del CM = 2,86 g/24 h (39,7 %).
Biòpsia de medul·la òssia: 63 % CP atípiques.
Immunofenotip: 10 % CP fenotip aberrant monoclonal lambda+.
FISH (acrònim de l’anglès fluorescence in situ hybridization): no es detecta deleció del
gen TP53 ni reorganització del gen IGH.
Imatges seriades òssies: imatges lítiques de mida petita en la calota.
El pacient és diagnosticat de mieloma múltiple de tipus IgD lambda BJ + estadi
IIA ISSII. Inicia el tractament amb bortezomib, talidomida i dexametasona x 6 i és candidat a transplantament autòleg de sang perifèrica.
Davant la detecció per immunofixació de cadenes lliures sense cadena pesada IgG,
IgM ni IgA associada, cal realitzar el diagnòstic diferencial entre mieloma múltiple de
cadenes lleugeres i mieloma IgD o IgE. Per això, en el nostre laboratori la immunofixació
amb anticossos contra IgD e IgE està inclosa en l’algoritme utilitzat.
Un diagnòstic precoç com el del cas presentat, en el qual el laboratori d’immunologia
va tipificar el mieloma com IgD lambda al cap de 2 dies de la sol·licitud des d’atenció
primària pot prevenir la progressió de la malaltia i millorar la supervivència del pacient.
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Marcadors genètics i nous gens diana
en el diagnòstic de
les anèmies minoritàries
J. Ll. Vives Corrons, E. Llaudet Planas,
E. Krishnevskaya, V. Rizzuto, M. M. Mañú Pereira
Unitat d’Eritropatologia i Trastorns de l’Hematopoesi
Anèmies minoritàries
Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC)
Universitat de Barcelona (UB)
Barcelona
Universitat Autònoma (UAB)
Badalona

Introducció
A Catalunya, malgrat la utilització de diferents marcadors fenotípics, clínics i de laboratori, entre un 15 i 20 % de les anèmies minoritàries (d’ara endavant AM), amb una
prevalença inferior a 1 cas per 2 000 individus, es troben sense filiar. En tots aquests
casos, el diagnòstic definitiu requereix la utilització de marcadors genètics, i l’abordatge
variarà segons es tracti d’anèmies microcítiques, hemolítiques congènites suggestives
de membranopatia i enzimopatia, o d’altres formes d’AM degudes a insuficiència de l’eritropoesi (medul·la òssia) com per exemple, l’anèmia diseritropoiètica congènita (CDA), la
de Fanconi o de Blackfan-Diamond. L’objectiu principal de la nostra tasca és augmentar
l’eficiència i eficàcia diagnòstica de les AM sense filiar, a fi de millorar la qualitat de vida
dels pacients que les pateixen.
Material i mètodes
S’han estudiat 166 pacients pertanyents a 117 famílies no emparentades, mitjançant un
panell de seqüenciació massiva de nova generació (NGS, acrònim de l’anglès next generation sequencing) que inclou 35 gens coneguts com a causa de membranopatia (ANK1,
EPB41, EPB42, SLC4A1, SPTA1, SPTB, PIEZO1, KCNN4, RHAG), enzimopatia (ADA, AK1,
ALDOA, BPGM, CYB5A, G6PD, GCLC, GPI, GSR, GSS, HK1, NT5C3A, PFKM, PGK1,
PKLR, TPI1), hemoglobinopatia (HBA1, HBA2, HBB) i CDA (CDAN1, C15orf41, SEC23B,
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KLF1, GATA1, KIF23). A l’estudi s’han inclòs 33 gens nous, candidats o moduladors de
l’expressió clínica. Els pacients estudiats van ser orientats com:
A-Hemoglobinopatia (7 pacients): alfa talassèmia (3), beta talassèmia (2), hemoglobina
inestable (1) i hemoglobina d’alta afinitat (1);
B-Enzimopatia (33 pacients): dèficit de glucosa-6 fostat deshidrogenasa (6), piruvatcinasa (17), glucosafosfatisomerasa (1), fosfoructocinasa (2) i diaforasa (7);
C-Membranopatia (75 pacients): esferocitosi hereditària (63) el·liptocitosi (9) xerocitosi
congènita (3);
D-Pacients amb sospita de membranopatia però amb estudis fenotípics de laboratori
no indicatius de cap entitat en concret (24 pacients);
E-CDA tipus I (1 pacient);
F-Pacients amb anèmia hemolítica sense orientació diagnòstica (26 pacients).
Resultats
A-Hemoglobinopaties: s’ha identificat la mutació en 5 de 6 pacients, ja que mitjançant
el procediment basat en l’NGS no es detecten grans delecions com l’HBA del 3,7 Kb;
B-Enzimopaties: s’ha identificat la mutació patològica en 24 de 33 pacients (72,7 %);
C-Membranopaties: s’ha identificat la mutació en 73 de 76 pacients (96 %) i en 3 la
mutació no va poder ser identificada (4 %) El 49 % de les variants identificades (36/73)
eren canvis amb error de sentit (missense en anglès), la majoria en el gen SPTB (11 variants), i la resta (37/73), nonsense o frameshift, la majoria en el gen ANK1 (12 variants) i
SPTB (9 variants);
D-Sospita de membranopatia: s’ha identificat la mutació en 17 de 22 pacients (77 %);
E-Anèmia diseritropoiètica congènita (CDA tipus I): s’ha identificat la mutació;
F-Anèmia hemolítica sense orientació diagnòstica: s’ha identificat la mutació
en 8 dels 26 pacients (31 %).
Conclusions
Mitjançant el panell del procediment basat en l’NGS d’anèmies s’ha pogut identificar la
mutació en 142 dels 166 pacients estudiats (86 %), quedant 24 sense filiar (14 %), 5 amb

–426–

sospita de membranopatia i 19 sense orientació diagnòstica. El següent pas és realitzar
l’estudi mitjançant NGS amb el panell dels 33 gens nous candidats o moduladors de
l’expressivitat clínica, i si realitzat aquest estudi, aquestes anèmies continuen sense filiar,
seran candidates a la seqüenciació completa de l’exoma.
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