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1. Introducció
1.1. DNA fetal extracel·lular
Existeixen fragments de DNA fetal extracel·lular en la sang
materna de procedència placentària (d'ara endavant, DNAfe) que
es poden estudiar per a conèixer el nombre de còpies d’uns
cromosomes determinats (21, 18 13, X i Y) en el fetus (1, 2). Tot
i que l’estudi del DNAfe és útil en el cribratge avançat
d’aneuploïdies, en el cas que s’obtingui un resultat positiu, es
necessita d’una confirmació dels resultats obtinguts mitjançant la
realització d’altres estudis que requereixen procediments
invasius.
1.2. Procediments analítics
Els tres principals procediments analítics per a l’estudi
d’aneuploïdies en el DNAfe es basen en la seqüenciació
paral·lela massiva a l'atzar (Shotgun Massive Parellel
Sequencing), que seqüència fragments de tots els cromosomes i
després determina el nombre de còpies d’uns cromosomes
determinats(3, 4), la seqüenciació paral·lela massiva dirigida
(Targeted Massive Parallel Sequencing), que només estudia els
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cromosomes d’interès (5) i, finalment, un procediment que
permet estudiar les distribucions de polimorfismes d’un únic
nucleòtid (d'ara endavant SNP) dels cromosomes estudiats en la
mare i el fetus (6). No hi ha motius científics clars per optar per
un procediment o un altre, a part que l’ovodonació i les
gestacions múltiples impossibiliten estudiar la distribució d’SNP
materna o multifetals, respectivament. El procediment basat en
els SNP es pot realitzar a partir de les 9 setmanes de gestació i la
resta a partir de les 10 setmanes. Els diferents procediments
disponibles ofereixen sensibilitats diagnostiques similars per a les
aneuploïdies, i la majoria ofereixen l’estudi opcional d’algunes
síndromes microdelecionals. Tot i que hi ha síndromes
microdelecionals molt prevalents (1/2000 microdeleció
22q11/diGeorge), la seva inclusió en el cribratge prenatal és
actualment controvertida.
1.3. Eficiència diagnòstica de l’estudi del DNAfe
Una recent metanàlisi recull que la taxa de detecció de la
trisomia 21 mitjançant la realització de l’estudi del DNAfe és
actualment d’un 99,0 %, amb un percentatge de falsos positius
del 0,08 % (7). Per a les trisomies 18 i 13, les taxes de detecció
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són del 96,8 % i 92,1 % amb un percentatge de falsos positius del
0,15 % i 0,20 %, respectivament. Per a la monosomia X, la taxa
de detecció és del 88,6 % i per a les altres aneuploïdies sexuals és
d’un 93,8 %, amb un percentatge de falsos positius del 0,24 %.
Així, si s’estudien les aneuploides d’aquests 5 cromosomes, el
percentatge total de falsos positius és d’un 0,67 % (7). Una part
d’aquests falsos positius podrien explicar-se per causes
biològiques com són el mosaïcisme placentari o matern, un bessó
evanescent o una neoplàsia materna.
També cal tenir en compte que hi ha una taxa de no-resultat
final relativament elevada, que varia entre l’1 % i el 7 % segons
el procediment utilitzat, després de repetir-se l’estudi per un
primer no-resultat. Aquest grup de gestacions tenen un alt risc
d’aneuploïdia (4 %) (8) i, per tant, aquesta situació es pot
considerar com una indicació de procediment invasiu. La majoria
dels informes inclouen la fracció fetal (d'ara endavant FF) de
DNAfe, com a percentatge del DNAfe sobre el total del DNA
lliure en circulació materna. La FF està situada al voltant del 10
%, augmenta amb l’edat gestacional i disminueix amb la massa
materna. Es considera que una FF del 4 % és el mínim
requeriment per donar un resultat fiable. En el cas d’obtenir un
valor de FF < 4 %, s’ha de repetir l’extracció de sang materna.
2. Recomanacions
2.1. Indicacions en gestants d’alt risc
La majoria dels estudis publicats s’han realitzat en població
d’alt risc de patir la trisomia 21, 18 i 13 i és en aquesta població
on està ben establerta la indicació de l’estudi del DNAfe en
substitució dels estudis que requereixen la realització d’un
procediment invasiu d’entrada (3, 6, 7). En el nostre medi, l’alt
risc es defineix com un risc ≥ 1/250 al cribratge combinat de
primer trimestre, o en el seu defecte en el segon trimestre, o bé en
cas d’aneuploïdia prèvia. En canvi, en cas de molt alt risc
d’anomalia cromosòmica, com ara en cas d’anomalia fetal
ecogràfica, de translucència nucal augmentada o de restricció de
creixement de segon trimestre, es recomana realitzar directament
estudis basats en l’ús de micromatrius (microarray en anglès) els
quals necessiten d’un procediment invasiu. En cas d’anomalia
cromosòmica genètica en progenitors caldria individualitzar
l’assessorament segons l’anomalia.
L’avantatge principal de l’estudi del DNAfe és que es poden
evitar una gran quantitat de procediments invasius i la seva
iatrogènia, que una recent metanàlisi quantifica en un risc de
pèrdua fetal del 0,11 % post-amniocentesi i del 0,22 % postbiòpsia corial (9). En la seva aplicació en la sanitat privada, el
cost de l’estudi del DNAfe externalitzat és similar o inferior al
d’altres estudis actuals que requereixen de procediments invasius
basats en el cariotipatge i en QF-PCR (acrònim de l'anglès
quantitative fluorescence polymerase chain reaction). Els
principals inconvenients de l’estudi del DNAfe és que no detecta
el 100 % de les trisomies estudiades i que, de manera similar a la
QF-PCR, en la població general deixaria de detectar un 23 % de
les anomalies citogenètiques clínicament significants detectables
en un cariotip, que representen una incidència del 0,14 % (10).
Aquests percentatges de no detecció disminueixen en la població
d’alt risc i augmenten en la població de baix risc. Per la seva
aplicació en la sanitat pública, existeixen problemes logístics
addicionals deguts a que totes les mostres que s’obtenen al nostre
país es processen en laboratoris estrangers.
2.2. Altres gestacions
Les evidències científiques més recents apunten que l’estudi
del DNAfe també és útil en gestacions de baix risc, però la
informació existent en l’actualitat encara resulta insuficient (4,

5). Les dades publicades indiquen que si l’estudi del DNAfe
s’utilitzés com a cribratge, tindria una taxa de detecció superior i
un percentatge de falsos positius inferior als estudis que s’estan
oferint a Catalunya en l’actualitat per al cribratge combinat de
primer trimestre, els quals detecten el 90 % de les 3 trisomies,
amb un 4 % de falsos positius. De tota manera, el seu preu actual
(600-800 euros) el fan inviable com a cribratge en tota la
població gestant.
En gestacions múltiples la seva eficiència diagnòstica
disminueix, ja que la taxa de detecció de la trisomia 21 és d’un
94 % (7).
2.3. Formació i assessorament genètic
Prèviament a la seva introducció a la pràctica clínica, hagués
calgut realitzar una formació dels professionals de la salut,
independent de les companyies comercials. En realitat, l’estudi
del DNAfe s’ha publicitat des d’aquestes companyies
directament al consumidor, dificultant que obstetres, llevadores i
gestants tinguin una informació contrastada sobre els avantatges i
les limitacions d’aquests estudis.
Com a qualsevol estudi genètic, cal realitzar un assessorament
genètic previ per part de professionals qualificats, per assegurarse que la gestant/parella han rebut i entès la informació adequada
(no és una estudi que serveix per al diagnòstic, només dóna
informació sobre les trisomies més freqüents i no reemplaça els
estudis que precisen procediments invasius) (11-14). Igual que
passa amb els estudis de cariotipatge, els quals necessiten de la
realització d’un procediment invasiu, cal informar sobre les
possibles
troballes
d’aneuploïdies
sexuals,
anomalies
cromosòmiques que no inclouen la discapacitat intel·lectual en
les seves conseqüències fenotípiques i que no són acceptades
com a motiu d’interrupció legal de l’embaràs en molts centres.
En l’assessorament genètic posterior, en el cas d’obtenir un
resultat positiu, s’ha d’oferir la realització d’estudis que precisen
d’un procediment invasiu per a la confirmació dels resultats. En
el cas d’obtenir un resultat negatiu, cal remarcar que no es
descarta totalment l’existència de les trisomies estudiades, ni
d’altres alteracions genètiques no estudiades. Si en aquest cas la
parella optés per la realització d’estudis que requereixen d’un
procediment invasiu, s’hauria de plantejar dur a terme estudis
basats en la utilització de micromatrius en comptes d’estudis de
cariotipatge, ja que hi ha més risc de microdelecions que no pas
de trisomies.
3. Perspectives futures
En l’actualitat, algun servei nacional de salut europeu
comença a oferir l’estudi d’aneuploïdies fetals a partir de l’estudi
del DNAfe en població d’alt risc, i aquestes mostres ja es
comencen a processar en laboratoris europeus acadèmics, els
quals no depenen de les 5 grans companyies comercials que han
desenvolupat els diferents procediments que permeten l’estudi
del DNAfe (15). Seguint aquest model, caldria disposar d’un
laboratori propi a Catalunya que realitzés aquests estudis i
procediments d’una manera independent.
A mig camí entre les opcions d’oferir l’estudi del DNAfe
només en la població d’alt risc, o d’oferta universal a tota la
població gestant, en la sanitat pública d’Europa s’està obrint camí
l’estratègia de definir un grup de risc intermedi després del
cribratge combinat de primer trimestre (per exemple en els riscos
compresos entre 1/50 i 1/3000) que permeti afavorir la realització
d’aquest estudi. En gestacions de més alt risc s’oferiria la
realització de la biòpsia corial i en els de més baix risc, no caldria
cap estudi addicional. Aquesta estratègia, adreçada a reduir
costos, també s’hauria d’explorar al nostre país en el marc d’un
pla pilot.
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Història

Una mirada química a les ciències de laboratori clínic
Joan Batista Castellví 
Bioquímica Clínica, Tarragona

2015  Publicat per l’Associació catalana de ciències de Laboratori Clínic

Els segles XIX i XX han estat testimonis del creixement i
desenvolupament del laboratori clínic. Essencialment, a partir de
la segona meitat del segle XX les transformacions
experimentades han contribuït de manera excepcional en el
diagnòstic clínic (1). A Catalunya, més o menys com a la resta
del món, les ciències de laboratori clínic han adquirit una gran
importància.
S’han escrit molts articles sobre la història de la biologia, la
farmàcia, la medicina, la química i la ciència en general, però
pocs estudis globals sobre les ciències de laboratori clínic. En
aquest text no es pretén fer una revisió exhaustiva, sinó relatar
alguns aspectes, generalment poc coneguts, de la història del
laboratori clínic des de la perspectiva de la formació universitària
en química. Tot i el caràcter multidisciplinari de les ciències de
laboratori clínic no es pensa habitualment en els graduats
(llicenciats o doctors) en química.
És ben cert que la presència dels químics en els laboratoris
clínics és minoritària (2, 3) però és també innegable que seva
contribució ha estat i segueix sent significativa. Ja en els inicis de
les ciències de laboratori clínic, alguns químics hi van jugar un
paper clau. Antoine François Fourcroy (1755-1809), metge i
químic francès col·laborador de Lavoisier, considerat més químic
i home polític que no pas metge, va militar per portar els
laboratoris d’anàlisi química als hospitals davant la indiferència
dels metges de l’època (4). L’alemany Justus Von Liebig (18031873), un dels primers en apartar-se de la teoria vitalista, en la
seva obra Animal Chemistry influirà en el desenvolupament de la
bioquímica clínica (1, 5).
Fent un salt, ja als inicis del segle XX, cal destacar la
contribució d’Otto Knut Folin (1867–1934) (6, 7), Donald
Dexter Van Slyke (1883–1971) (8) i Stanley Rossiter Benedict
(1884-1936) (9). Aquests químics orgànics (anomenats per
primer cop bioquímics) van ser precursors del laboratori clínic
modern; la seva empremta és encara visible als nostres dies.

La participació del químic al laboratori clínic ha estat constant
però sovint ignorada i a vegades qüestionada. Serà per
desconeixement?, per la mala imatge pública de la química,
responsable a nivell popular de problemes ambientals i de salut?,
o perquè es relaciona principalment amb la indústria? El seu
reconeixement com facultatiu especialista ha estat complicat.
L’any 1974 Montserrat Viñals Ballesta, pionera en el control
de la qualitat a Catalunya, es va implicar activament en
l’associacionisme científic d’àmbit estatal i en la seva integració
en organismes internacionals, consolidant així la presència dels
químics en el sector dels professionals de les Ciències de
Laboratori Clínic (10). En aquella mateixa època va donar un
fort impuls a la química sanitària en el marc del Col·legi de
Químics de Catalunya, on els químics dedicats al laboratori clínic
tenien poc pes dins del seu propi col·legi i eren els grans oblidats
de les institucions sanitàries.
Dins del Col·legi de Químics de Catalunya, amb el
recolzament dels degans Agustí Contijoch Mestres, entre 1976 i
1982, i de Margarita Luria Sanza, entre 1982 i 1996, Montserrat
Viñals Ballesta va treballar per la integració del químic en el
camp de la salut: possibilitat de concursar places jerarquitzades,
actualització dels qüestionaris d’accés a la formació sanitària
especialitzada, presencia en institucions sanitàries, obtenció
d’una titulació oficial.
Aquelles accions iniciades pel Col·legi de Químics de
Catalunya a mitjans dels anys 70 foren sens dubte l’origen de la
química sanitària actual al nostre país. Els darrers 20 anys, els
químics han estat presents en institucions com l’Institut d'Estudis
de la Salut, el Consell Assessor dels Laboratoris Clínics (11) i el
Consell Català de la Formació de les Professions Sanitàries (12),
tots dependents de la Direcció General de Recursos Sanitaris del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya,han format
part dels tribunals en els concursos de places jerarquitzades (13),
han participat en l’elaboració i el consens del Llibre blanc de les
professions sanitàries (14) i més recentment en la configuració
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del Tronc del Laboratori i Diagnòstic Clínic (15) i en les
comissions estatals de les especialitats corresponents.
La formació sanitària de postgrau té un llarg recorregut, però
va ser entre 1978 i 1984 que serien regulades les especialitats
sanitàries per a metges (16, 17) i farmacèutics (18, 19). Es va
donar un pas important amb l’ordenació de l’única via per a la
formació especialitzada i l’obtenció del títol oficial d’especialista
per als químics que ja exercien una especialitat sanitària. Tot feia
pensar que a principis de la dècada dels 80 els químics (i els
biòlegs) també podrien normalitzar la seva situació. No va ser
així; a desgrat de les esperances dipositades en una resolució
ministerial que semblava imminent, aquesta va tardar 20 anys
(tot i que els químics i els biòlegs sí que tenien l’accés a la
formació de postgrau).
Durant els anys d’espera s’anirien incorporant més
professionals sense títol oficial, augment que quedaria en part
compensat per les jubilacions i els abandonaments propiciats per
la incertesa d’una legislació ambigua. Les sol·licituds
encaminades a resoldre aquest problema, tant de forma individual
com col·lectiva, foren contínues però no s’obtindria cap resposta
per part de l’administració. Només circularien escrits, esborranys,
avant projectes de llei i noticies, tot poc contrastat.
L’any 2002 es va publicar el tant esperat decret: la llei
1163/2002 regulava les especialitats sanitàries per als biòlegs,
bioquímics i químics (20). Aquest mateix any es creaven les
comissions de les especialitats corresponents i l’any 2004 una
ordre ministerial dictava les disposicions precises per l’aplicació
del decret de 2002 (21). Finalment, després de dues dècades
d’espera, era reconeguda oficialment la labor d’aquests
llicenciats. Aquí també caldria destacar la feina realitzada des del
Col·legi de Químics de Catalunya.
Tal i com s’havia dut a terme en anteriors regulacions (16-19),
el decret de 2002 (20) tenia caràcter retroactiu, amb vàries vies
d’accés al títol per a aquells facultatius amb un mínim de sis anys
d’experiència. Els més afortunats aconseguirien el títol l’any
2004, a la gran majoria els arribaria el 2005, i els últims, degut a
la lentitud del procés, haurien d’esperar fins 2011. Per altra
banda, la llei d’ordenació sanitària de 2003 atorgava la categoria
de professional sanitari als biòlegs, bioquímics i químics en
possessió d’un títol oficial d’especialista en alguna de les
especialitats de les ciències de la salut (22).
L’any 2000, quan Jorge Morancho Zaragoza va succeir a
Montserrat Viñals Ballesta a la Secció Tècnica d’Anàlisis
Clíniques del Col·legi de Químics, la imatge del químic sanitari
ja havia canviat força però encara quedava camí per recórrer.
Quedaven molts dubtes, s’havia de respondre a les moltes
preguntes del col·lectiu químic davant una llei que semblava
imminent però que no es concretaria fins l’any 2004 (21). Quan
per fi s’aprovava la llei esmentada, caldria assessorar als químics
que sol·licitaven regular la seva situació, particularment aquells
que exercien com químics col·legiats i revisar els seus
expedients. L’any 2011 encara es concedirien títols sol·licitats el
2004.
Jorge Morancho Zaragoza conjuntament amb Joan Batista
Castellví, membre de la Comissió de Bioquímica Clínica
d’Espanya, a més de recollir les inquietuds laborals dels químics
van desenvolupar la vessant científica de la Secció Tècnica
d’Anàlisis Clíniques, principalment en forma de cursos de
formació continuada i creant uns fons documental.
El Tronc de Laboratori i Diagnòstic Clínic de recent regulació
(15), és multidisciplinari. Els graduats/llicenciats en l’àmbit de la
biologia i de la química poden accedir a les especialitats
d’Anàlisis Clíniques i Bioquímica Clínica, Microbiologia i

Parasitologia, Immunologia i Genètica clínica. A la majoria de
països de la Unió Europea la titulació acadèmica que habilita
l’exercici de la professió és similar a la nostra, predominen els
farmacèutics i els metges, Això no obstant, també hi ha graduats
en biologia, en bioquímica i en química (23).
Actualment els químics exercint en el camp de les ciències de
laboratori clínic representen el 10 % del total (24). Cada any
s’ofereixen a Catalunya unes tres places de formació
especialitzada per a químics.
La formació de postgrau permet als diferents graduats i
llicenciats aconseguir un punt formatiu i competencial comú
partint de diferents situacions. Els programes d’estudis
universitaris que donen accés a la formació de postgrau ofereixen
generalment poques assignatures específiques relacionades amb
les ciències de laboratori clínic. Els químics tenen una sòlida
formació en ciències bàsiques, però poca en matèries com
fisiopatologia i nosologia humanes que durant el període de
formació hospitalària hauran de reforçar. Els plans docents dels
graus de bioquímica, més guiats a l’estudi de les bases
bioquímiques, moleculars i estructurals del funcionament dels
éssers vius, incorporen algunes assignatures específiques a més
d’oferir una formació en ciències bàsiques. Per exemple el Grau
de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat Rovira i
Virgili permet cursar Bioquímica Clínica i Patologia Molecular,
Bioquímica Clínica Aplicada, Garantia i Control de la Qualitat
en el Laboratori Clínic i Bioquímica Clínica Analítica (25).
És difícil endevinar cap on evolucionarà el laboratori clínic
encara que seguint la tendència actual i molt probablement es
profunditzarà en el coneixement dels aspectes moleculars de la
malaltia i es desenvoluparan nous procediments diagnòstics dins
d’un entorn amb recursos limitats. S’hauran d'establir les
estratègies de diagnòstic més eficients garantint sempre la
qualitat del servei.
Serà beneficiosa la concurrència d’especialistes de diversos
orígens acadèmics? S’implantarà la formació de pregrau en
ciències de laboratori clínic? (24). Per donar resposta als nous
reptes, a curt i mitjà termini tots els professionals del Tronc del
Laboratori Clínic i Diagnòstic Clínic seguiran sumant sinergies.
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Actes-resums

Resum de la sisena sessió del II Curs d’actualització en ciències de
Laboratori Clínic: ―Quina responsabilitat té el laboratori en els sistemes
analítics prop del pacient (POCT)‖
Xavier Navarro Segarra 
Laboratori d’Urgències, Hospital del Mar, Laboratori de Referència de Catalunya, Barcelona

El 6 d’abril de 2014 va tenir lloc, a la seu del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, la sisena sessió del II Curs d’actualització en ciències de
Laboratori Clínic: ―Quina responsabilitat té el laboratori en els sistemes analítics prop del pacient (POCT)‖ impartida per Xavier Navarro Segarra,
Laboratori d’Urgències, Hospital del Mar, Laboratori de Referència de Catalunya, Barcelona.
2015  Publicat per l’Associació catalana de ciències de Laboratori Clínic

Es defineix com a anàlisis prop del pacient o PoCT (acrònim
de l'anglès point of care testing) qualsevol mesurament o examen
d’una propietat biològica que habitualment es dur a terme en un
laboratori clínic que, independentment de la seva complexitat, es
realitza a prop o en el mateix lloc d’atenció al pacient per un
professional que no pertany a l’àmbit del laboratori clínic. Amb
freqüència aquestes anàlisis cerquen obtenir un temps de resposta
extremadament curt amb la intenció de poder realitzar un
diagnòstic o una acció terapèutica immediata sobre el pacient que
s’està atenent. A més, altres situacions que poden fer desitjable
disposar d’aquestes tipus d’anàlisis poden ser la necessitat de
reduir el sagnat iatrogènic, minimitzar la manipulació i el
transport de la mostra previs a l’anàlisi o millorar els circuits
d’atenció al pacient reduint el nombre de visites o desplaçaments.
Qualsevol que sigui l’ànim que ens determina a dissenyar un
sistema d'anàlisis prop del pacient, hem de mantenir en ment que
les directrius que han de guiar-nos són absolutament les mateixes
que han guiat l’esperit crític i científic dels professionals en el
laboratori clínic convencional. Més enllà d’això, ens trobem amb
una oportunitat única de contagiar del nostre esperit, coneixement
i saber fer als nostres companys clínics i trobar un camí que ens
permeti opinar i participar de l’atenció sanitària directa al
pacient, donant als valors de les propietats biològiques obtinguts
mitjançant les anàlisis prop del pacient la mateixa fiabilitat que
estem acostumats a donar en els nostres laboratoris clínics.
En qualsevol cas el disseny i l’organització d’un sistema
d'anàlisis prop del pacient parteix d’unes premisses fonamentals:



ha de suposar un benefici pel pacient,
no es pot cobrir la necessitat de temps de resposta sobre
l’acte mèdic amb el laboratori clínic convencional, i

———



no és possible millorar els circuits propis del laboratori
clínic convencional per millorar el temps de resposta.

Òptimament, en un moment previ a la seva implementació,
haurem de considerar diversos elements que ens ajudaran a
definir tant la necessitat com la idoneïtat d’aquest nou sistema:
les necessitats que duen a pensar en aquesta opció (del pacient,
del clínic i altres), el cost que pugui implicar, quins avantatges i
desavantatges preveiem de la seva implantació, la probabilitat o
oportunitats d’èxit, quins sistemes de mesura estan disponibles
per satisfer les necessitats identificades i quines són les seves
propietats metrològiques, amb quins elements logístics ens
haurem d’enfrontar (espais de treball, circuits, espais
d’emmagatzematge, etc.), quina capacitat de garantir i mantenir
la qualitat podem arribar a desenvolupar i finalment, per evitar un
envelliment o mort del projecte, quina serà la seva evolució a mig
i llarg termini.
Les responsabilitats del laboratori clínic en un projecte
d’incorporació d’un sistema d'anàlisis prop del pacient són molt
àmplies encara que equiparables a les que rauen en el control
d’un laboratori clínic convencional. Encara així i donades les
particularitats d’un entorn amb sistemes d'anàlisis prop del
pacient, podríem destacar les següents:


Tenir cura del pacient



Formar un equip liderat



Analitzar, simplificar i documentar els processos



Seleccionar i avaluar els sistemes de mesura



Seguir i mantenir la qualitat



Aprendre dels errors
El pacient segueix essent el primum movens de la professió i

http://www.acclc.cat/continguts/ivv175.pdf
2015  ACCLC. Tots els drets reservats.
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en un sistema d'anàlisis prop del pacient, per la immediatesa de
l’ús dels valors mesurats de les propietats biològiques, assegurar
que la seva fiabilitat serà plena, segura i eficient, és una prioritat.
L’equip és imprescindible. En un entorn on el professional del
laboratori clínic no hi és present físicament, ha de deixar palpable
el seu lideratge i el bon saber fer, acumulat amb anys
d’experiència en el laboratori. El laboratori clínic requereix crear
la figura del responsable del sistema d'anàlisis prop del pacient i
identificar clarament les seves funcions:


Configurar i liderar un equip de treball amb membres
capacitats en la matèria en qui podrà delegar qualsevol
funció.



Determinar els protocols de control i assegurament de la
qualitat (planificació del control intern de la qualitat i de la
participació en programes d’avaluació externa de la
qualitat, selecció d’indicadors de qualitat, avaluació del
sistema de qualitat i mecanismes d’implementació de
millores, etc.).



Determinar la informació que ha d’estar disponible per
garantir la qualitat en l’ús dels sistemes, així com els
diversos procediments de l’àrea (identificació i preparació
del pacient, obtenció i maneig de la mostra, anàlisi,
validació, registres, lliurament dels resultats, etc.).



Determinar el pla de formació dels professionals que
participaran en el sistema d’anàlisis prop del pacient
(contingut, avaluació, seguiment, cadència, avaluació de la
capacitació, control periòdic de la competència, etc.).



Observar i afavorir el compliment de les diferents normes o
regulacions que regulin l’activitat de l’àrea, en el cas que
procedeixi o existeixin.

Estem parlant d’un equip multidisciplinari que només pot
enriquir l’assistència sanitària en l’organització que gaudeix d’un
bon sistema d’anàlisis prop del pacient. Amb variacions que
dependran de la idiosincràsia del centre, pot estar format per:
professionals del laboratori clínic (facultatius i tècnics),
professionals d’infermeria (infermeria, auxiliars d’infermeria),
professionals mèdics clínics, professionals de les tecnologies de
la informació, professionals d’administració i compres,
professionals de farmàcia, coordinadors de qualitat, professionals
de la indústria del diagnòstic in vitro. I a més, en aquest entorn
pluridisciplinari i pluripotencial, la formació continuada dels
professionals implicats, la discussió científica abordable des de
diferents prismes i la facilitació de l’autonomia de l’equip és d’un
elevadíssim valor.
Tres elements ens han de fer pensar en la necessitat de
disposar d’una estricta però entenedora documentació: l’escassa
formació especialitzada en les ciències de laboratori clínic i
l’escassa experiència en el valor semiològic de les propietats
biològiques per part d’algun dels professionals implicats,
l’aparent i falsa simplicitat dels sistemes de mesura emprats en
les anàlisis prop del pacient i el potencial prejudici de que un
resultat obtingut en un sistema de mesura ha de ser correcte per si
mateix. Així doncs, el paper del laboratori clínic en editar
instruccions clares, concises i molt visuals que destaquin com
usar correctament els sistemes de mesura utilitzats en les anàlisis
prop del pacient, com controlar la seva qualitat i com prevenir els
errors al llarg de les diferents fases del procés de laboratori clínic
(premetrològica, metrològica i postmetrològica), entre d’altres, és
vital.
Evidentment, un pas que és determinant per facilitar un
perfecte engranatge del moment operatiu d’aquest sistema
d'anàlisis prop del pacient, és la participació del laboratori clínic
en la selecció dels diferents sistemes de mesura que formaran

part del sistema, tot i avaluant-los en aquelles condicions més
semblants o idèntiques a les que es trobaran en la pràctica
assistencial. En aquest sentit, els diferents protocols existents
publicats per l'Institut per a la Normalització de Laboratoris
Clínics (CLSI) són d’inestimable ajuda per guiar aquesta tria i
avaluació.
Si l’assegurament de la qualitat global del laboratori és avui
dia un fet sine qua non al laboratori clínic convencional, al
sistema d'anàlisis prop del pacient no es pot anar a menys. La
posada en pràctica de les normes que ens aporten les diferents
organitzacions i societats, com l'Organització Internacional de
Normalització (ISO), el Col·legi Americà de Patòlegs (CAP), la
Comissió Conjunta (Joint Comission), la Societat Espanyola de
Química Clínica i Patologia Molecular (SEQC), l'Associació
Espanyola de Farmacèutics Analistes (AEFA) i l’Associació
Espanyola de Biopatologia Mèdica (AEBM), ha de ser una fita a
assumir per gaudir d’un sistema d'anàlisis prop del pacient de
qualitat.
Per a finalitzar, en un escenari d’assegurament i garantia de la
qualitat ben implantat, la detecció, documentació i anàlisi de les
no conformitats amb la següent correcció i prevenció d’elements
que les varen originar garanteix aprendre dels errors i fer més
robust el sistema d’anàlisis prop del pacient, contribuint
d’aquesta manera a vetllar per la seguretat del pacient.
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1. Introducció
Des de fa diversos anys, els centres d‘investigació, la indústria
farmacèutica i diverses empreses de la indústria del diagnòstic in
vitro empren sistemes de mesura basats en la cromatografia
líquida d'alta eficàcia 1 o HPLC (acrònim de l‘anglès highperformance liquid chromatography) per investigar i
desenvolupar nous fàrmacs o biomarcadors, degut a l‘elevada
capacitat per separar, aïllar, identificar i quantificar diversos
components d‘una mostra (també anomenats analits) i a les
propietats metrològiques que presenten. Per contra, en l‘àmbit de
les ciències de laboratori clínic la incorporació i la utilització
d‘aquests sistemes ha sigut tardana degut, principalment, a que
tenen com a principals inconvenients, una certa complexitat de
maneig i d‘interpretació de dades.
Malauradament, per al mesurament o l‘examen de diverses
propietats biològiques, són poques les empreses del diagnòstic in
vitro que han desenvolupat procediments de mesura
cromatogràfics i validat sistemes de mesura basats en l‘HPLC
(d‘ara en endavant, sistemes cromatogràfics). Aquesta situació
obliga als professionals de les ciències de laboratori clínic a
haver de desenvolupar els seus propis procediments i a validar els
sistemes que utilitzen. Així mateix, si els laboratoris clínics estan
acreditats segons la norma ISO 15189:2012 (1), aquest fet pren
una major importància donat que la norma exigeix que els
laboratoris facin servir sistemes de mesura que hagin sigut
validats prèviament. La norma també especifica que aquesta
validació ha de ser tan exhaustiva com sigui necessari i que s‘ha
de comprovar, mitjançant la provisió d‘evidència objectiva, que
s‘han complert els requisits específics per a la seva utilització
prevista. Per altra banda, tot i que la norma anomena quines són
les propietats metrològiques que haurien d‘estudiar els
laboratoris per dur a terme la validació dels seus sistemes de
mesura —la veracitat de mesura, l‘exactitud de mesura, la
precisió de mesura, la incertesa de mesura, l‘especificitat o
selectivitat metrològica, la sensibilitat metrològica, els límits de
detecció i quantificació i l‘interval de mesura— no dóna detalls
exhaustius de com realitzar l‘estudi d‘aquestes propietats
metrològiques.

2. Objecte i camp d’aplicació
L‘objecte d‘aquest document és presentar una proposta de
guia per als laboratoris clínics que els permeti validar sistemes
cromatogràfics.
El camp d‘aplicació d‘aquest document abasta la validació de
sistemes de mesura que permetin el mesurament de magnituds
biològiques corresponents a escales racionals i que utilitzin, com
a principis de mesura, l‘HPLC acoblada a l‘espectrometria
d‘absorció molecular (a l‘ultraviolat, al visible o a l‘infraroig),
l‘HPLC acoblada a la fluorimetria, l‘HPLC acoblada a la
voltamperometria, l‘HPLC acoblada a la conductimetria, l‘HPLC
acoblada a la refractometria, l‘HPLC acoblada a l‘espectrometria
de masses o MS (acrònim de l‘anglès mass spectrometry)
(HPLC-MS) o l‘HPLC acoblada a l‘espectrometria de masses en
tàndem (HPLC-MS/MS).

________
1

Els sistemes de mesura basats en la cromatografia líquida d'alta eficàcia
als quals es fa referència consten d‘un cromatògraf líquid l‘alta eficàcia i un
espectròmetre de masses o d‘un cromatògraf líquid d‘alta eficàcia i un
detector d‘absorbància (detector ultraviolat, visible o d‘infrarojos), detector
de matriu de díodes, detector fluorimètric, detector voltamperomètric
(electroquímic), detector conductimètric, detector d‘índex de refracció i
detector evaporatiu de dispersió de llum

Aquest document no contempla la validació de les propietats
semiològiques de les magnituds biològiques. S'entén que els
laboratoris clínics incorporen sistemes cromatogràfics que
permeten mesurar magnituds biològiques relacionades amb nous
fàrmacs o biomarcadors, només quan ja hi ha evidència científica
de la seva utilitat clínica. També s‘exclou en aquest document, la
verificació o la validació de la capacitació d‘operaris (habilitació)
dels sistemes cromatogràfics.
Aquest document va dirigit a tots els tipus de laboratori clínic.

3. Vocabulari
En aquest document són aplicables, entre altres, els termes de
la Federació Internacional de Química Pura i Aplicada (IUPAC),
l‘Institut per a la Normalització de Laboratoris Clínics (CLSI),
l‘Agència Europea del Medicament (EMA) i la tercera edició del
Vocabulari Internacional de Metrologia (2-9):
analit: component biològic d‘una mostra relacionat amb la
magnitud biològica que es vol mesurar
arrossegament (“carry-over”): procés en el qual uns materials
són transportats a una barreja de reacció a la que no pertanyen
NOTA: Aquests materials poden ser o bé parts d‘un
espècimen o mostra, o reactius incloent diluents o solucions
de rentat.
avaluació externa de la qualitat: sistema de comparació de
valors mesurats de diferents laboratoris, realitzat de manera
objectiva i retrospectiva per una organització externa
NOTA 1: Aquesta comparació és necessàriament
retrospectiva i no presenta cap influència en els valors
mesurats dels pacients obtinguts en un determinat dia.
NOTA 2: Els valors mesurats obtinguts per cada laboratori
són comparats amb els valors mesurats obtinguts per la resta
de laboratoris participants. Habitualment, empren valors
mesurats de control obtinguts de forma esporàdica però
periòdica. Aquests valors no són coneguts pels laboratoris
participants i per tant, les diferents magnituds biològiques es
mesuren ―a cegues‖.
biaix de mesura: estimació d‘un error sistemàtic
calibratge: operació que, en condicions determinades, estableix
en una primera etapa una relació entre els valors, amb les seves
incerteses de mesura, d‘uns patrons i les indicacions
corresponents, amb les seves incerteses, i que després utilitza en
una segona etapa aquesta informació per establir una relació que
permet obtenir un resultat de mesura a partir d‘una indicació
capacitat de detecció: capacitat d‘un sistema de mesura per
obtenir valors d‘una magnitud propers a zero
condicions de precisió intermèdia: condició de mesura en un
conjunt de condicions que inclou el mateix procediment de
mesura, el mateix lloc i mesures repetides del mateix objecte o
objectes similars durant un període de temps ampli, però que pot
incloure altres condicions que poden variar
condicions de repetibilitat: condició de mesura en un conjunt de
condicions que inclou el mateix procediment de mesura, els
mateixos operadors, el mateix sistema de mesura, les mateixes
condicions de funcionament i el mateix lloc, així com també
mesures repetides del mateix objecte o objectes similars durant
un curt període de temps
corba de calibratge: expressió de la relació entre una indicació i
un valor d‘una magnitud
cromatògraf: sistema de mesura que permet dur a terme la
separació cromatogràfica
cromatografia: principi de mesura físic de separació en el qual
els components a separar d‘una mostra es distribueixen entre
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dues fases, una que és estacionària (fase estacionària) mentre que
l'altra, (la fase mòbil) es mou en una direcció determinada
cromatografia líquida d’alta eficàcia: cromatografia on la fase
mòbil és un líquid. La cromatografia es porta a terme en una
columna farcida de partícules molt petites i amb una pressió
elevada
efecte d’arrossegament: biaix ocasionat per la transferència o
arrossegament entre dos espècimens
efecte matriu: biaix que afecta al mesurament d'una magnitud
biològica com a conseqüència de l'efecte combinat de tots els
components d‘una mostra
NOTA: Si el component de la mostra que produeix aquest
efecte és identificat, rep el nom d‘interferent i el procés o
efecte que ocasiona es coneix com a interferència.
error de mesura: diferència entre el valor mesurat d‘una
magnitud i el valor de referència [metrològic] d‘una magnitud
error sistemàtic: component de l‘error de mesura que, en
mesures repetides, roman constant o varia de manera previsible
espectròmetre de masses: instrument que permet mesurar les
abundàncies i relacions massa/càrrega dels ions en fase gasosa
espectrometria de masses: estudi de la matèria a través de la
formació d‘ions en fase gasosa que són caracteritzats, mitjançant
un espectròmetre de masses, segons la seva massa, càrrega,
estructura o propietats fisicoquímiques
estabilitat: període de temps en el qual una magnitud biològica
manté els seus valors dins d‘uns límits establerts i en unes
condicions especificades
exactitud de mesura: concordança entre un valor mesurat i un
valor vertader d‘un mesurand
NOTA: L‘exactitud de mesura no té valor numèric però
aquesta es pot estimar mitjançant l‘error de mesura o la
incertesa de mesura.
heterocedasticitat: propietat d‘un sistema de mesura on la
variància metrològica és la mateixa per a qualsevol valor del
mesurand, dins d‘un interval de valors individual
homocedasticitat: propietat d‘un sistema de mesura on la
variància metrològica depèn del valor del mesurand, dins d‘un
interval de valors individual
imprecisió: desviació estàndard, variància o coeficient de
variació observat a partir dels resultats obtinguts efectuant
mesures repetides en un material adequat sota unes condicions de
mesura especificades
indicació: valor subministrat per un instrument de mesura o un
sistema de mesura
incertesa de mesura: paràmetre no negatiu que caracteritza la
dispersió dels valors atribuïts a un mesurand a partir de les
informacions utilitzades
interferència: biaix que afecta el mesurament d'una magnitud
biològica com a conseqüència de l'efecte d'un component
específic en una mostra
interferent: component específic d‘una mostra que produeix una
interferència
interval de mesura: conjunt de valors de magnituds d‘un mateix
tipus que un instrument de mesura o un sistema de mesura
determinat pot mesurar amb una incertesa instrumental donada,
en condicions determinades
límit de detecció: valor mesurat mínim obtingut amb un sistema
de mesura determinat, per al que la probabilitat de què aquest
valor no excedeixi el valor crític és β. Habitualment β = 0,05
límit de quantificació: valor mesurat mínim que es pot estimar
amb una imprecisió acceptable
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linealitat: característica d'un sistema de mesura donada pel fet
que la seva funció de calibratge coincideix amb l'equació d'una
recta
magnitud: propietat d‘un fenomen, d‘un cos o d‘una substància,
que es pot expressar quantitativament mitjançant un número i una
referència
material de referència: material suficientment homogeni i
estable en relació a unes propietats determinades, que s‘ha
establert com apte per al seu ús previst en una mesura o examen
de propietats biològiques
material de referència certificat: material de referència
acompanyat d‘una documentació lliurada per un organisme
autoritzat i que subministra un o més valors de propietats
individuals, amb les incerteses i les traçabilitats associades,
utilitzant procediments validats
matriu: tots els components d‘una mostra que són diferents al
component que forma part de la magnitud que es mesura
mesurand: magnitud que es vol mesurar
precisió de mesura: concordança entre les indicacions o els
valors mesurats obtinguts mitjançant mesures repetides del
mateix objecte o objectes similars en condicions especificades
NOTA 1: La precisió s‘expressa numèricament mitjançant
estudis d‘imprecisió basats en el càlcul de la desviació
estàndard, la variància o el coeficient de variació.
NOTA 2: Les condicions especificades poden ser, per
exemple, condicions de repetibilitat, condicions de precisió
intermèdia o condicions de reproductibilitat.
NOTA 3: La precisió s‘utilitza per definir la repetibilitat de
mesura, la precisió intermèdia de mesura o la
reproductibilitat de mesura.
precisió en un laboratori: precisió de mesura que conté la
repetibilitat i la precisió en condicions intermèdies
precisió intermèdia de mesura: precisió de mesura sota un
conjunt de condicions de precisió intermèdia
procediment de mesura: descripció detallada d‘una mesura
d‘acord amb un o més principis de mesura i a un mètode de
mesura determinat, fonamentat en un model de mesura i incloent
tot el càlcul destinat a obtenir un resultat de mesura
recuperació: fracció de la quantitat total d‘una substància que es
recupera després d‘un procés químic
repetibilitat de mesura: precisió de mesura d‘acord amb un
conjunt de condicions de repetibilitat
selectivitat d'un sistema de mesura: característica d‘un sistema
de mesura, emprant un procediment de mesura determinat,
gràcies a la qual el sistema subministra valors mesurats, per a un
o més mesurands, de manera que els valors de cada mesurand són
independents d‘altres mesurands o altres magnituds del fenomen,
cos o substància que s‘investiga
sensibilitat d'un sistema de mesura: quocient entre la variació
d‘una indicació d‘un sistema de mesura i la variació corresponent
del valor de la magnitud mesurada
sistema de mesura: conjunt d'un o diversos instruments de
mesura i sovint d'altres dispositius, incloent-hi, si cal, reactius o
altres subministraments, ajuntats i adaptats per proporcionar
informacions destinades a l'obtenció de valors de magnituds
mesurats dintre d'uns intervals especificats, per a magnituds
especificades
soroll d’un sistema de mesura: fluctuacions aleatòries que es
produeixen en una indicació que són inherents al sistema de
mesura
temps de retenció: temps transcorregut des que el component
d‘una mostra és injectat fins que arriba al detector
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traçabilitat metrològica: propietat d‘un resultat de mesura
gràcies a la qual aquest resultat pot ser relacionat a una referència
mitjançant una cadena ininterrompuda i documentada de
calibratges, que contribueixen a la incertesa de mesura
validació: verificació en la que els requisits especificats són
adequats per a un ús determinat
valor d’una magnitud: conjunt d‘un número i una referència
que constitueix l‘expressió quantitativa d‘una magnitud
valor crític [metrològic]: valor mínim obtingut amb un sistema
de mesura determinat, per al que la probabilitat de que aquest
valor sigui zero és . Habitualment  = 0,05
veracitat de mesura: concordança entre la mitjana d‘un nombre
infinit de valors mesurats repetits i un valor de referència
[metrològic] d‘una magnitud
NOTA: La veracitat no té valor numèric però aquesta està
inversament relacionada amb l‘error sistemàtic el qual pot
ser estimat com un biaix de mesura.
verificació: provisió de proves objectives que una entitat donada
satisfà uns requisits determinats

4. Validació de sistemes cromatogràfics
La utilització d'un sistema cromatogràfic determinat, igual que
qualsevol sistema de mesura que s‘empra en un laboratori clínic,
ha de comportar un procés previ de validació que permeti
comprovar, mitjançant la provisió d‘evidència objectiva, que
s‘han complert els requisits específics per a la seva utilització
prevista. És, per tant, imprescindible que els laboratoris clínics
estableixin aquests requisits abans de dur a terme el procés de
validació (1). Aquests requisits poden ser de caràcter obligatori,
basats en disposicions legals (10-14), obtinguts a partir de
recomanacions publicades per organitzacions científiques
nacionals o internacionals (15-18), o bé, en el cas que no n‘hi
hagi per poder-s'hi acollir, el propi laboratori clínic els haurà
d‘establir. Per altra banda, els laboratoris clínics també hauran de
detallar, documentar i enregistrar tota la informació relacionada
amb el procés de validació (procediment de mesura
cromatogràfic desenvolupat, sistema cromatogràfic utilitzat,
reactius o materials emprats, requisits metrològics establerts o
adoptats, resultats obtinguts de les propietats metrològiques
estudiades, entre altres).
Cal esmentar que el procés de validació d‘un sistema
cromatogràfic no difereix de qualsevol altre sistema de mesura
que s‘utilitza en un laboratori clínic. Tot i això, degut a les
característiques pròpies que presenta un sistema cromatogràfic,
algunes de les propietats metrològiques considerades en el procés
de validació hauran d‘estudiar-se d‘una manera més exhaustiva i
particular.
Existeixen diferents guies o recomanacions genèriques (9, 1927) o específiques (28-87) publicades per organismes
internacionals o nacionals, societats científiques o grups d'experts
que fan referència a la validació de sistemes de mesura. Totes
aquestes guies especifiquen que en la validació d‘un sistema de
mesura s‘han de tenir present o estudiar els següents aspectes o
propietats metrològiques: la preparació de solucions i materials
diversos, el calibratge i la corba de calibratge, la sensibilitat
metrològica, l‘interval de mesura i la linealitat, la capacitat de
detecció (valor crític, límit de detecció i límit de quantificació), la
precisió de mesura (en condicions de repetibilitat i en condicions
intermèdies), la veracitat de mesura, l‘error de mesura, la
selectivitat, l‘arrossegament, l‘eficiència d‘un procés (la
recuperació i l‘efecte matriu —principalment en sistemes basats
en l‘HPLC-MS o l‘HPLC-MS/MS—) i l‘estabilitat.
Per dur a terme el procés de validació de sistemes
cromatogràfics del present document, de totes les guies
genèriques o específiques existents a la bibliografia, s‘han fet

servir, principalment, aquelles que són específiques de sistemes
cromatogràfics, les més recents i les més àmpliament utilitzades.
4.1. Preparació de solucions i materials diversos
4 . 1 . 1 . Rea ct i u s i d i s s o l v en t s
Un dels requeriments essencials quan es treballa amb sistemes
cromatogràfics és que els reactius genèrics i dissolvents que
s‘empren per preparar la fase mòbil, els materials de calibratge o
de control, els estàndards interns i altres solucions pressentin una
elevada puresa o riquesa (qualitat HPLC o HPLC-MS) 2. De no
ser així, es pot comprometre el mesurament de la magnitud en
estudi (separació, resolució i eficàcies cromatogràfiques
inapropiades que poden donar lloc a una menor reproductibilitat i
capacitat de detecció, entre altres), així com condicionar el bon
funcionament del sistema cromatogràfic (obstrucció de cànules,
tubs, vàlvules, injectors, detectors, entre altres).
4 . 1 . 2 . Pr ep a r a ci ó d e
ma t er i a l s d e co n t r o l

ma t er i a l s

de

ca l i b r a t g e

i

Per a la validació de sistemes cromatogràfics, sempre que
sigui possible, és recomanable que s‘utilitzin materials de
calibratge i de control comercials i que la seva preparació es
realitzi seguint les instruccions i recomanacions descrites pel seu
fabricant. D‘aquesta manera, es pot arribar a simplificar el
procediment de mesura cromatogràfic i aconseguir disminuir les
possibles fonts d‘error resultants de la seva preparació
―casolana‖. D‘altra banda, és imprescindible que aquests
materials presentin valors assignats traçables a una unitat SI, a un
material de referència o a un procediment de referència de la
major qualitat metrològica possible.
Malauradament, per a la majoria de les magnituds biològiques
que es mesuren mitjançant sistemes cromatogràfics, són poques
les empreses del diagnòstic in vitro 3 a on es poden adquirir els
materials que compleixin els requisits abans esmentats, obligant
als laboratoris clínics a haver de preparar els seus propis
materials de calibratge i materials de control.
En aquests casos, per a la preparació dels diferents materials,
s‘han de fer servir, per una banda, materials de referència
certificats de l‘analit 4, dels quals es conegui la seva puresa o
riquesa, la seva traçabilitat (a poder ser al Sistema Internacional
d‘Unitats) i incertesa de mesura i, per una altra banda, una barreja

———
En l‘actualitat existeixen diverses empreses que distribueixen els reactius o
dissolvents que compleixen amb aquestes característiques de puresa o
riquesa,
com
per
exemple,
Sigma
Aldrich
(http://www.sigmaaldrich.com/spain.html),
Merck-Millipore
(http://www.merck.es/es/index.html
o
http://www.merckmillipore.com/ES/es),
Fisher
Scientific
(https://es.fishersci.com/es/), Panreac (http://www.panreac.es/es/), VWR
(https://es.vwr.com/app/Home), entre altres.
2

3

Les principals empreses on es poder obtenir aquests materials de calibratge i
de control són Chromsystems (http://chromsystems.com/en-gb) i Recipe
(http://www.recipe.de/en/index.html).
4

Existeixen diverses empreses o organitzacions que distribueixen materials
de referència certificats, entre les que es poden destacar l‘Institut Nacional de
Patrons i Tecnologia (NIST; de l‘anglès National Institute of Standards and
Techology; http://www.nist.gov/srm/index.cfm), l‘Organització Mundial de
la Salut (OMS; http://www.who.int/bloodproducts/catalogue/en/), la
Farmacopea Europea (EP; de l‘anglès European Pharmacopeia;
http://www.edqm.eu/en/ph-eur-reference-standards-627.html), la Farmacopea
dels Estats Units (USP; de l‘anglès United States Pharmacopeia;
http://www.lgcstandards.com/epages/LGC.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/LG
C/Categories/%22CATALOGUE%20PHARMA%20CAT%22/H33/PRODUCTS), Cerilliant, Fluka i Supelcu (distribuïdor Sigma-Aldrich;
http://www.sigmaaldrich.com/spain.html), entre altres.
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del líquid biològic en estudi (plasma, sèrum, orina,...) però que
no contingui l‘analit en qüestió (material de blanc) 5 (9, 19, 20).
En els casos en què els materials de referència certificats
estiguin preparats sobre la matriu biològica en estudi (per ex.:
alguns materials de referència del NIST i l‘OMS), els materials
de calibratge o de control s‘han de preparar seguint les
instruccions proporcionades pel fabricant.
El nombre mínim recomanable de materials de calibratge a
preparar és de set (inclosos els blancs o calibradors 0) i la seva
selecció ha de permetre cobrir l‘interval de mesura en estudi (9,
19, 24, 25, 27). Per altra banda, el nombre mínim recomanable de
materials de control a preparar és de tres. Dos dels materials han
de tenir valors de la magnitud biològica en estudi per sota
(control baix) i per sobre (control alt) de l‘interval de referència,
interval terapèutic o valor de decisió clínica (valor discriminant) i
l‘altre material, ha de presentar un valor que estigui inclòs dins
d‘aquests intervals o proper al valor discriminant (control mitjà).
A més, el material de control baix ha de tenir un valor
aproximadament tres vegades el del límit de quantificació (9, 19,
20).
El procediment de preparació dels materials de calibratge i de
control seria recomanable que es realitzés de la següent manera
(es pot veure un exemple a l‘Annex 1):

La preparació dels diferents materials s‘ha de realitzar fent
servir instruments de mesura (pipetes, vasos de precipitats,
matrassos aforats, balances analítiques) que continguin els seus
corresponents certificats de calibratge.
Per altra banda, s‘hauria d‘indicar la incertesa de mesura
associada a la preparació dels materials de calibratge i de control
(80, 81) (es pot veure un exemple a l‘Annex 1).
4 . 1 . 3 . Pr ep a r a ci ó d e s o l u c i o n s d ’es t à n d a r d i n t er n
La utilització d‘estàndards interns és una pràctica comuna en
cromatografia quan s‘utilitzen els sistemes cromatogràfics amb
una finalitat quantitativa (88, 89).
Un estàndard intern és una substància que s‘afegeix a totes les
mostres, materials de calibratge i materials de control en una
quantitat coneguda constant, permetent compensar o reduir
alguns errors que es puguin produir en el procediment de mesura
(per exemple, errors atribuïbles a la preparació de la mostra) o bé
puguin afectar al sistema de mesura (errors en el pipeteig de
mostres, compensació de fluctuacions de senyal en el detector,
compensació d‘un possible efecte matriu, entre altres) durant el
mesurament de la magnitud biològica en estudi.
Idealment, un estàndard intern hauria de presentar les següents
propietats (9, 20, 30):

1) Preparar el material de blanc a partir d‘una barreja de
mostres de pacients (es recomana utilitzar un mínim de 10
mostres). Una vegada realitzada la barreja, cal verificar que
no hi ha analit. Aquesta verificació es pot dur a terme
utilitzant la informació clínica de cada un dels pacients així
com, processant la mostra en el sistema cromatogràfic.
2) Preparar una solució primària de l‘analit (stock solution en
anglès), una per als materials de calibratge i una altra per
als materials de control, en un dissolvent apropiat (aigua,
metanol o acetonitril, depenent de la solubilitat de l‘analit).
Cal que les dues solucions es preparin a partir de pesades
diferents.
3) Preparar diferents solucions secundàries (set per als
materials de calibratge i tres per als materials de control),
en aigua qualitat HPLC o HPLC-MS, que presentin 10
vegades la concentració teòrica de les solucions de treball
(working solutions en anglès) dels materials de calibratge i
de control a utilitzar.
4) Preparar les solucions de treball per als materials de
calibratge i de control, afegint 1 part de volum de la
corresponent solució secundària realitzada anteriorment
sobre 9 parts de volum de material de blanc (dilució 1/10).
Sempre que sigui possible, cada vegada que es realitzin
mesuraments interserials de la magnitud en estudi, s‘han de
preparar de nou les solucions de treball dels materials de
calibratge i de control noves, llevat que es pugui garantir que
aquestes són estables en unes condicions d‘emmagatzematge
determinades.

13

 No trobar-se en la mostra a estudiar.
 Tenir una composició i estructura química similar a la de
l‘analit. En l‘HPLC-MS o l‘HPLC-MS/MS, sempre que
sigui possible, s‘ha de fer servir el propi analit marcat amb
isòtops estables (2H, 13C, 15N, entre altres).
 Ser suficientment estable en solució com per garantir que
aquest no es degradarà durant els processos de preparació
de la mostra i de separació cromatogràfica.
 Proporcionar un senyal analític suficient en el detector
cromatogràfic.
 Tenir una resolució cromatogràfica diferenciada de l‘analit.
És a dir, que l‘estàndard intern i l‘analit elueixin a diferents
temps de retenció i que els seus corresponents pics
cromatogràfics estiguin clarament diferenciats entre sí. Per
a l‘HPLC-MS o l‘HPLC-MS/MS, degut a l‘elevada
selectivitat i especificitat que proporciona un espectròmetre
de masses com a detector cromatogràfic, no cal que es
compleixi aquesta propietat.
 Eluir després de l‘analit per tal de poder confirmar que la
separació cromatogràfica ha evolucionat correctament. En
l‘HPLC-MS o l‘HPLC-MS/MS és suficient que l‘analit
elueixi al mateix temps que l‘estàndard intern.
Per a la preparació de solucions d‘un o varis estàndards
interns, no és necessari que aquesta es realitzi a partir de
materials de referència certificats però sí és imprescindible que el
material 6 per dur-les a terme presenti una elevada puresa o

———
———
Només en el cas que l‘analit no es trobi en el líquid biològic, per exemple,
en el cas dels fàrmacs. Si l‘analit es troba en el líquid biològic, és a dir, és un
component biològic, com a material de blanc es podria fer servir una solució
de clorur sòdic 154 mmol/L i albúmina plasmàtica 50 g/L, una solució salina
comercial o aigua qualitat HPLC o HPLC-MS, sempre i quan es conegués
que l‘efecte matriu és mínim o negligible. Si existeix un efecte matriu
significatiu, és recomanable fer servir una barreja del líquid biològic (plasma,
sèrum, orina,...) i aplicar un procediment que permeti compensar l‘efecte
matriu existent, per exemple, mitjançant el procediment de l‘addició
estàndard (30).
5

6

Existeixen diferents empreses on es poder obtenir materials per a la
preparació de solucions d‘estàndards interns. Entre elles podem destacar:
Chromsystems
(http://chromsystems.com/en-gb),
Recipe
(http://www.recipe.de/en/index.html), Cerilliant, Fluka i Supelcu (distribuïdor
Sigma-Aldrich: http://www.sigmaaldrich.com/spain.html), Merck-Millipore
(http://www.merck.es/es/index.html
o
http://www.merckmillipore.com/ES/es),
AlsaChim
(http://www.alsachim.com/index.php?test=1), Toronto Research Chemicals
(http://www.trc-canada.com/)
i
Medical
Isotopes
(http://www.medicalisotopes.com/), entre altres.
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riquesa (9, 20). A més, s‘ha de conèixer quines són aquestes
impureses i verificar que no continguin l‘analit en estudi.
El procediment de preparació de les solucions d‘un o varis
estàndards interns és recomanable que es realitzi de la següent
manera:
1) Preparar una solució primària d‘estàndard intern en un
dissolvent apropiat (aigua, metanol o acetonitril, depenent
de la seva solubilitat).
2) Preparar una solució de treball d‘estàndard intern, en un
dissolvent apropiat, que presenti un valor semblant al valor
de la magnitud en estudi que es troba dins de l‘interval de
referència o interval terapèutic o valor discriminant. Per
exemple, si l‘interval terapèutic de la concentració de massa
d‘un fàrmac en el plasma és [50 – 100] mg/L, el valor per a
la solució de treball de l‘estàndard intern hauria d‘estar
comprès dins d‘aquest interval (per ex.: 75 mg/L).
Sempre que sigui possible, cada vegada que es realitzin
mesuraments interserials de la magnitud en estudi, s‘ha de
preparar una solució de treball d‘estàndard intern nova, llevat que
es pugui garantir que aquesta és estable en unes condicions
d‘emmagatzematge determinades.
Es pot veure un exemple de selecció d‘estàndards interns i de
preparació de les seves solucions a l‘Annex 2.
4.2. Calibratge i sensibilitat
Els principals procediments de quantificació que s‘empren en
l‘HPLC són els procediments del patró extern, del patró intern,
de normalització d‘àrees i de l‘addició estàndard (30, 88, 89).
Qualsevol d‘ells comporta la realització d‘una sèrie de processos
que poden afectar a totes les mostres per igual, inclosos els
materials de calibratge, per la qual cosa, aquest fet s‘haurà de
tenir present quan es realitzi el calibratge del sistema
cromatogràfic i, conseqüentment, en l‘obtenció de la corba de
calibratge.
Idealment, abans de dur a terme el procés de validació del
sistema cromatogràfic, caldria conèixer quin serà l‘interval de
valors més probable de la magnitud en estudi ja que, aquest, ens
permetrà decidir quin ha de ser l‘interval de mesura del nostre
sistema cromatogràfic i, per tant, saber quins valors han de
presentar les solucions dels materials de calibratge que es
preparin.
En la validació d‘un sistema cromatogràfic, el procés de
calibratge i l‘obtenció de la corba de calibratge del sistema
cromatogràfic estan subjectes a una sèrie de requisits (9, 20, 24,
25, 27-30):
 La corba de calibratge ha d‘estar definida per un mínim de
sis materials de calibratge (veure l‘apartat 4.1.2).
Addicionalment, s‘han de preparar dos material de blanc
(blanc), un que no contingui ni el component en estudi ni
l‘estàndard intern, i un altre que només contingui
l‘estàndard intern.
 El material de calibratge que presenta el valor més baix de
la magnitud en estudi (calibrador 1) ha de tenir un valor que
coincideixi amb el límit de quantificació.
 El material de calibratge que presenta el valor més alt de la
magnitud (calibrador 6) ha de coincidir amb el límit
superior de l‘interval de mesura prèviament seleccionat.
 Els materials de calibratge i els materials de blanc s‘han de
processar per duplicat.
 Sempre que sigui possible, la corba de calibratge hauria
d‘estar representada per una funció matemàtica el més
simple possible, és a dir, per l‘equació d‘una línia recta.

 Es pot fer servir qualsevol algorisme matemàtic que permeti
ajustar la corba de calibratge (regressió lineal, polinòmica,
múltiple, recíproca, logarítmica, exponencial, entre altres).
 Els valors obtinguts en els materials de blanc no s‘han de
tenir en compte en la realització de l‘ajust matemàtic que
representarà la corba de calibratge.
 Per a cada material de calibratge processat, s‘ha de calcular
la diferència relativa percentual entre el valor obtingut
mitjançant l‘ajust matemàtic (d‘ara en endavant, valor
obtingut) i el seu corresponent valor assignat (d‘ara en
endavant, valor teòric) dividit pel valor teòric. Aquesta
diferència ha d‘estar compresa entre  15 %, excepte en el
cas del calibrador 1 (calibrador amb un valor proper al del
límit de quantificació) on aquesta diferència pot estar
compresa entre  20 %. Com a mínim, el 75 % dels
materials de calibratge processats han de satisfer aquest
requisit. A més, entre els duplicats d‘un mateix material de
calibratge, com a mínim un d‘ells ha de complir aquest
requisit. En cas que algun dels materials de calibratge no
compleixi els requisits, aquest s‘ha d‘eliminar, s‘ha de
tornar a realitzar l‘ajust de la corba de calibratge, s‘ha de
calcular novament les distintes diferències relatives
percentuals i s‘ha de comprovar que aquestes compleixen
els esmentats requisits. En el cas en que cap dels duplicats
dels materials de calibratge 1 i 6 compleixin els requisits,
s‘ha d‘estudiar la possible causa del motiu de
l‘incompliment abans de continuar amb la validació del
sistema cromatogràfic.
 S‘ha d‘enregistrar tota la informació referent al procés de
calibratge:
o El tipus de procediment de quantificació utilitzat
(patró extern, patró intern, ...).
o El tipus d‘ajust matemàtic realitzat en la corba de
calibratge (regressió lineal, regressió polinòmica,
...).
o Els paràmetres que descriuen la corba de calibratge
(per ex.: ordenada a l‘origen i el pendent en cas que
la corba segueixi l‘equació d‘una línia recta).
o Els valors obtinguts, els valors teòrics i les
diferències percentuals relatives obtingudes per a
cada material de calibratge.
o Totes les incidències aparegudes durant el procés de
calibratge.
El terme i concepte ―sensibilitat‖ no té cap relació amb els de
la capacitat de detecció d‘un sistema de mesura (valor crític, límit
de detecció i límit de quantificació) i per tant, no s‘haurien de fer
servir com a sinònims. La sensibilitat [metrològica] d‘un sistema
cromatogràfic permet conèixer la capacitat de resposta
instrumental enfront a un determinat valor de la magnitud
relacionada amb l‘analit. Un sistema cromatogràfic serà més
sensible quan petites variacions en els valors de la magnitud
donin lloc a una major resposta instrumental (senyal analític). En
el cas que la corba de calibratge estigui caracteritzada per
l‘equació d‘una línia recta, la sensibilitat correspondrà al valor
del seu pendent.
4.3. Precisió de mesura. Repetibilitat i precisió en un
laboratori
La precisió de mesura és una de les propietats metrològiques
més importants a tenir en compte quan es valida un sistema
cromatogràfic perquè, el coneixement quantitatiu d'aquesta
propietat (imprecisió), és imprescindible per a l'establiment
d‘algorismes de control intern de la qualitat, per a la interpretació
objectiva de la significació d'un canvi entre dos valors mesurats
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consecutius d'una magnitud biològica en un pacient, i per al
càlcul de la incertesa de mesura.
Dels tipus d‘imprecisió existents, les de major interès en el
laboratori clínic són la repetibilitat i la imprecisió en un
laboratori (coneguda vulgarment com ―imprecisió total‖).
Aquesta darrera conté la repetibilitat així com la imprecisió en
condicions intermèdies (la imprecisió interserial i la imprecisió
interdiària) (44-51).
4 . 3 . 1 . M o s t r es p er a l ’ es t u d i
Les mostres per a l‘estudi poden ser mostres de pacients, una
barreja de mostres de pacients que no contingui l‘analit en
qüestió (material de blanc) 7 a la que se li ha afegit una quantitat
determinada de l‗analit a partir d‘un material de referència
certificat, o materials de control comercials sempre que es
garanteixi que aquests són intercanviables amb les mostres de
pacients (9, 20, 44-51).
Es recomana utilitzar, com a mínim, quatre mostres amb
diferents valors de la magnitud biològica en estudi que cobreixin
tot l‘interval de mesura del sistema cromatogràfic. Per a sistemes
cromatogràfics, es poden fer servir els materials de control
preparats a l‘apartat 4.1.2 d‘aquest document, així com un
material de valor baix amb un valor proper al del límit de
quantificació (veure l‘apartat 4.6.1 d‘aquest document) (9, 20).
Totes les mostres s‘han de conservar en unes condicions que
assegurin l‘estabilitat de la magnitud durant el temps que duri
l‘estudi, per la qual cosa és convenient distribuir-les en alíquotes
i emmagatzemar-les a -80 ºC.
4 . 3 . 2 . Di s s en y exp e r i m en t a l
Abans d'iniciar l'estudi es recomana realitzar un període de
familiarització d'uns 5 dies, encara que aquest pot variar en
funció de la complexitat del sistema cromatogràfic i de
l'experiència de l'usuari. Posteriorment:
1) Per a cada dia del període en estudi (20 dies), s'han de
realitzar dues sèries de mesura i, en cadascuna d'elles,
processar per duplicat cada una de les mostres de manera
que diàriament s'obtinguin quatre valors mesurats per
mostra. Les dues sèries de mesura diàries s'han de realitzar
amb una diferència mínima de dues hores i canviant l'ordre
de processament de les mostres entre les sèries.
2) Després dels primers 5 dies de recollida de dades, s‘han de
realitzar els càlculs que es descriuen en els apartats
següents i comprovar que els valors d‘imprecisió obtinguts
no superen el requisit establert prèviament pel laboratori
(20 % en el cas de la mostra amb un valor proper al del
límit de quantificació i 15 % per a la resta de mostres,
seguint les recomanacions de l‘EMA). Si els valors
d‘imprecisió superen aquest requisit, s'hauria d'interrompre
l'estudi fins esbrinar i corregir la causa de l‘incompliment.
Abans de realitzar cap càlcul, s‘ha de comprovar que no
existeixi cap valor aberrant, per exemple, utilitzant la prova
paramètrica de Grubbs (http://contchart.com/outliers.aspx).
3) Per a cada una de les mostres, calcular la imprecisió
intraserial (CVr) a partir de les següents fórmules:
I

2

 ( x

ij1

sr 

———
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Veure la nota 5.
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on sr = desviació estàndard intraserial, I = nombre total de
dies (20), j = nombre de la sèrie diària (la 1 o la 2), xij1 =
valor mesurat del replicat 1, de la sèrie j del dia i, xij2 =
valor mesurat del replicat 2, de la sèrie j del dia i, xij = valor
mesurat obtingut, i xt = mitjana de tots els valors mesurats.
4) Calcular la imprecisió en un laboratori (CVt) utilitzant les
següents fórmules:
I
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 x i 2) 2

i 1
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on I = nombre total de dies (20), x i1 = mitjana dels dos
replicats de la sèrie 1 del dia i, x i 2 = mitjana dels dos
replicats de la sèrie 2 del dia i.
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on x i = mitjana dels valors mesurats obtinguts en el dia
i, x t = mitjana de tots els valors mesurats.
A partir dels valors d‘A i B, es calcula la desviació
estàndard interdiària (sb), la desviació estàndard interserial
(srr) i la desviació estàndard en un laboratori (st) com
segueix:
sb2 = B2– (A2/ 2)
srr2 = A2– (sr2/ 2)

st  sb 2  srr 2  sr 2
CVt 

st
·100
xt

Abans de realitzar cap càlcul, s‘ha de comprovar que no
existeixi cap valor aberrant, per exemple, utilitzant la prova
paramètrica de Grubbs (http://contchart.com/outliers.aspx).
5) Comprovar que el valor d‘imprecisió en un laboratori
obtingut no supera el requisit d‘imprecisió establert
prèviament pel laboratori (20 % en el cas de la mostra
amb un valor proper al del límit de quantificació i 15 %
per a la resta de mostres, seguint les recomanacions de
l‘EMA).
A l‘Annex 3, es pot trobar un full de càlcul amb un exemple
de com dur a terme l‘estudi de la precisió de mesura en un
laboratori.
4.4. Veracitat de mesura. Biaix de mesura en un laboratori
A l‘igual que la precisió de mesura, la veracitat de mesura és
una de les propietats metrològiques més importants a tenir en
compte quan es valida un sistema cromatogràfic perquè, el
coneixement quantitatiu d'aquesta propietat (biaix de mesura),
permet assegurar que els valors mesurats lliurats d‘una magnitud
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 xt   
·100

  

biològica són idonis per al seu ús previst (diagnòstic, pronòstic,
seguiment o situació de risc d‘una malaltia).
En aquest apartat s‘estudia el biaix de mesura degut,
principalment, al procés de calibratge. No es contempla el biaix:


Degut a interferències per altres components de la mostra.
Per al seu estudi, veure l‘apartat 4.8 d‘aquest document.



Produït com a conseqüència d‘una contaminació. Per al seu
estudi, veure l‘apartat 4.9 d‘aquest document.



Ocasionat per la utilització de mostres particulars. Per al
seu estudi, veure l‘apartat 4.10 d‘aquest document.



Entre sistemes de mesura.

4 . 4 . 1 . M o s t r es p er a l ’ es t u d i
Les mostres per a l‘estudi, per ordre de preferència, haurien de
ser:






Una barreja de mostres de pacients que no contingui l‘analit
en qüestió (material de blanc) 8 a la que se li ha afegit una
quantitat determinada de l‗analit a partir d‘un material de
referència certificat. Aquest material de referència hauria de
presentar un valor assignat pel seu fabricant i amb una
traçabilitat metrològica al Sistema Internacional d‘Unitats.
En els casos en què els materials de referència certificats ja
estiguin preparats sobre la matriu biològica en estudi (per
ex.: alguns materials de referència del NIST i l‘OMS), les
mostres per a l‘estudi s‘han de preparar seguint les
instruccions proporcionades pel fabricant.
Materials de control comercials, amb un valor assignat pel
seu fabricant mitjançant un sistema i procediment de
mesura de referència i amb una traçabilitat metrològica al
Sistema Internacional d‘Unitats. Aquests materials de
control haurien de ser intercanviables amb les mostres de
pacients.
Materials de control comercials, amb un valor convencional
corresponent a una mitjana o mediana consensual global per
a valors mesurats no traçables a una unitat del Sistema
Internacional d‘Unitats. Aquests materials de control
haurien de ser intercanviables amb les mostres de pacients.

Es recomana utilitzar, com a mínim, quatre mostres amb
diferents valors de la magnitud biològica en estudi que cobreixin
tot l‘interval de mesura del sistema cromatogràfic. Per a sistemes
cromatogràfics, es poden fer servir els materials de control
preparats a l‘apartat 4.1.2 d‘aquest document, així com un
material de valor baix amb un valor proper al del límit de
quantificació (veure l‘apartat 4.6.1 d‘aquest document) (9, 20).
Totes les mostres s‘han de conservar en unes condicions que
assegurin l‘estabilitat de la magnitud durant el temps que duri
l‘estudi, per la qual cosa és convenient distribuir-les en alíquotes
i emmagatzemar-les a -80 ºC.
4 . 4 . 2 . Di s s en y exp e r i m en t a l
Per a l‘estudi del biaix de mesura:
1) Utilitzeu les dades recopilades en l‘estudi de la precisió de
mesura. Per poder-les emprar, cal que les mostres
utilitzades siguin les mateixes que s‘han fet servir en
l‘estudi de la precisió (veure l‘apartat 4.3.1 d‘aquest
document).
2) Calcular el biaix de mesura en un laboratori (r) utilitzant la
següent fórmula:

———
8

Veure la nota 5.

 r  
on

xt

= mitjana de tots els valors mesurats obtinguda en

l‘estudi de la precisió (veure l‘apartat 4.3.2 d‘aquest
document) i  = valor convencional corresponent a la
mostra en estudi.
3) Comprovar que el valor del biaix de mesura en un
laboratori obtingut no supera el requisit del biaix de mesura
establert prèviament pel laboratori (20 % en el cas de la
mostra amb un valor proper al del límit de quantificació i
15 % per a la resta de mostres, seguint les recomanacions
de l‘EMA).
A l‘Annex 3, es pot trobar un full de càlcul amb un exemple
de com dur a terme l‘estudi del biaix de mesura en un laboratori.
4.5. Exactitud de mesura. Error de mesura
Per garantir la qualitat dels exàmens de laboratori (―anàlisis‖)
que es realitzen als pacients és imprescindible la utilització de
programes d‘avaluació externa de la qualitat, que permetin
conèixer l‘error de mesura en comparar un valor mesurat de
control amb el valor convencional corresponent a aquest material
de control (73-77). Malauradament, per a la majoria de les
magnituds biològiques que es mesuren mitjançant sistemes
cromatogràfics, són poques les empreses que ofereixen
programes d‘avaluació externa de la qualitat per aquestes
magnituds biològiques, obligant als laboratoris clínics a haver de
recórrer a altres estratègies basades, principalment, en
l‘enviament de mostres a altres laboratoris i realitzar un estudi
comparatiu dels valors mesurats obtinguts (78).
4 . 5 . 1 . Es t i ma c i ó d e l ’er r o r d e mes u r a m i t j a n ça n t l a
p a r t i ci p a ci ó en p r o g r a m es d ’a va l u a ci ó e xt e r n a d e
la qualitat
La participació en un programa d‘avaluació externa de la
qualitat s‘ha de fer, sempre que sigui possible, seleccionant un
programa que utilitzi materials de control amb valors assignats
traçables a un procediment de mesura de la major qualitat
metrològica possible (primari o de referència), i que tingui
declarada la seva traçabilitat i la seva incertesa de mesura. Per
altra banda, les magnituds biològiques incloses en els programes
han de tenir valors propers als valors importants per a les
decisions mèdiques, i han de ser tan semblants com sigui possible
a les mostres dels pacients, tant pel que fa als components
considerats com pel que fa a la matriu; per això és preferible que
s‘hagi demostrat la intercanviabilitat entre aquests dos tipus de
materials (79).
Per a l‘estimació de l‘error de mesura mitjançant la
participació en programes d‘avaluació externa de la qualitat:
1) Processar els diferents materials de control intercalats entre
les mostres de pacients.
2) Per a cada material de control, calcular l‘error de mesura
relatiu ( emr ) aplicant la fórmula següent:

 x 
·100
emr  
  
on x = valor mesurat obtingut per al material de control i 
= valor convencional.
L‘Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic
(d‘ara endavant, ACCLC) (79) recomana que la
interpretació dels valors mesurats de control obtinguts en
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l‘avaluació externa de la qualitat es dugui a terme en funció
de si, per a la interpretació clínica dels valors mesurats de
les magnituds biològiques incloses en els programes,
s‘utilitzen valors discriminants universals, intervals
terapèutics o valors de referència biològics i de si el
laboratori coneix o no les propietats metrològiques dels
seus sistemes de mesura. Així:


Per a magnituds biològiques amb valors discriminants
universals o intervals terapèutics:
-

 = valor convencional assignat mitjançant un
procediment primari o de referència o, en el seu
defecte,

-

 = valor convencional global (la mitjana ponderada
de les mitjanes dels valors mesurats en el material
de control per tots els laboratoris participants en el
programa d‘avaluació externa de la qualitat, amb
independència del sistema de mesura que utilitzin).



Per a magnituds biològiques amb valors de referència
biològics establerts pel propi laboratori, o en
col·laboració amb altres laboratoris, i produïts amb
sistemes de mesura amb imprecisió interdiària i biaix
coneguts:
-

 = mateix tipus de valor convencional que es va fer
servir per estimar el biaix durant el període de
producció dels valors de referència.
NOTA: Els diferents tipus de valors poden ser:
o Un valor convencional assignat mitjançant un
procediment primari.
o Un valor convencional assignat mitjançant un
procediment de referència.
o Un valor convencional global, és a dir, la
mitjana ponderada de les mitjanes dels valors
mesurats en el material de control per tots els
laboratoris participants en un programa
d‘avaluació externa de la qualitat, amb
independència del sistema de mesura que
utilitzin.
o Un valor convencional grupal, és a dir, la
mitjana dels valors mesurats en aquests
materials de control pels laboratoris participants
en un programa que utilitzen els mateixos
sistemes de mesura (i procediments de mesura)
que el propi laboratori.
o Un valor convencional assignat pel fabricant del
material de control amb un sistema de mesura
particular.
o Un valor convencional igual a la mitjana dels
valors assignats pel fabricant del material de
control amb els diversos sistemes de mesura.



Per a magnituds biològiques amb valors de referència
biològics establerts pel propi laboratori, o en
col·laboració amb altres laboratoris, i produïts amb
sistemes de mesura amb imprecisió interdiària i biaix
desconeguda:
-

 = mateix tipus de valor convencional que es va fer
servir per estimar el biaix durant el període de
validació dels valors de referència.



Per a magnituds biològiques amb valors de referència
biològics adoptats i validats pel laboratori i produïts
amb sistemes de mesura amb imprecisió interdiària i
biaix coneguts:

-

 = mateix tipus de valor convencional que es va fer
servir per estimar el biaix durant el període de
validació dels valors de referència.



Per a magnituds biològiques amb valors de referència
biològics adoptats, validats o no, i produïts amb
sistemes de mesura amb imprecisió interdiària i biaix
desconegudes:
-

 = valor convencional grupal (la mitjana dels

valors mesurats en aquests materials de control pels
laboratoris participants en el programa que utilitzen
els mateixos sistemes de mesura (i procediments de
mesura).
3) Comprovar que el valor de l‘error de mesura obtingut no
supera el requisit de l‘error de mesura establert prèviament
pel laboratori.
L‘ACCLC (15), considera que cada laboratori clínic ha de
satisfer els requisits per a l‘error de mesura establerts per
l‘organitzador del programa d‘avaluació externa de la
qualitat en que participi. Per altra banda, cal esmentar que,
a la Unió Europea, s‘han publicat diversos requisits sobre
l‘error de mesura corresponents a aquests tipus de
programes (16-18).
4 . 5 . 2 . Es t i ma c i ó d e l ’er r o r d e mes u r a q u a n n o h i h a
d i s p o n i b l es p r o g r a me s d ’a va l u a ci ó e xt er n a d e l a
qualitat
Quan no es disposa de programes d‘avaluació externa de la
qualitat, es recomana que l‘estudi i l‘estimació de l‘error de
mesura es dugui a terme mitjançant l‘enviament de diferents tipus
de mostres a altres laboratoris i es realitzi un estudi comparatiu
dels valors mesurats obtinguts (78).
Prèviament a la realització de l‘estudi, el laboratori clínic ha
de decidir la periodicitat de l‘enviament de les mostres (per ex.:
mensual, trimestral, semestral, anual), així com el nombre de
mostres que s‘inclouran en cada enviament. Es recomana que
aquesta periodicitat sigui, com a mínim, semestral i que el
nombre de mostres per enviament sigui de sis (tres mostres de
pacients i tres materials de control) (78).
Per a l‘estimació de l‘error de mesura:
1) El mateix dia que el laboratori processi mostres de pacients,
seleccionar-ne algunes que presentin valors fisiològics (o
terapèutics) i patològics (o infra- o supra-terapèutics) de la
magnitud en estudi.
Totes les mostres s‘han de conservar en unes condicions
que assegurin l‘estabilitat de la magnitud, per la qual cosa
és convenient distribuir-les en alíquotes i emmagatzemarles a -80 ºC.
2) Enviar les mostres, juntament amb els materials de control
intern de la qualitat que es facin servir, a diferents
laboratoris que mesurin la magnitud en qüestió mitjançant
el mateix sistema o procediment cromatogràfic que utilitzi
el nostre laboratori.
Cal tenir present que quan major sigui el nombre de
laboratoris als que se‘ls hi enviï les mostres i els materials
de control, més fiable serà l‘estimació de l‘error de mesura.
3) Per a cada mostra i material de control, calcular l‘error de
mesura relatiu ( emr ) aplicant la fórmula següent:

 x 
·100
emr  
  

18

R.Rigo Bonnin / In vitro veritas 2015;16:929

on x = valor mesurat de la mostra o del material de control i
 = valor convencional grupal (la mitjana dels valors
mesurats en aquestes mostres i materials de control pels
laboratoris participants en l‘estudi que utilitzen els mateixos
sistemes de mesura o procediments de mesura.
4) Comprovar que el valor de l‘error de mesura obtingut no
supera el requisit de l‘error de mesura establert prèviament
pel laboratori.
A la Unió Europea, s‘han publicat diversos requisits sobre
l‘error de mesura (16-18).

Aquest material s‘ha d‘utilitzar i preparar únicament quan
existeixi heterocedasticitat del sistema cromatogràfic a
valors baixos de la magnitud biològica en estudi o quan es
consideri necessari realitzar una estimació més exacta dels
límits de detecció i quantificació.
Totes les mostres s‘han de conservar en unes condicions que
assegurin l‘estabilitat de la magnitud durant el temps que duri
l‘estudi, per la qual cosa és convenient distribuir-les en alíquotes
i emmagatzemar-les a -80 ºC.

4.6. Capacitat de detecció. Valor crític, límit de detecció i
límit de quantificació

Per a l‘estudi del LC, LD i LQ és necessari dur a terme un estudi
de la precisió de mesura en un laboratori (veure l‘apartat 4.3.2
d‘aquest document) emprant com a mostres, el material de blanc i
el material de valor baix, si pertoca (9, 20, 35).

Una de les propietats metrològiques que s‘han d‘estudiar quan
es valida un sistema cromatogràfic és la capacitat de detecció.
Aquesta es tracta d‘una propietat qualitativa i per tant no presenta
un valor numèric pel que es requereix del valor crític (LC), el
límit de detecció (LD) i el límit de quantificació (LQ) per obtenir
una informació quantitativa relacionada amb aquesta propietat. El
coneixement quantitatiu de la capacitat de detecció té especial
interès als sistemes cromatogràfics on els valors d‘importància
clínica de les magnituds biològiques són propers als valors que
defineixen la capacitat de detecció de l‘esmentat sistema (3, 9,
20, 25, 35-46).
4 . 6 . 1 . M o s t r es p er a l ’ es t u d i
Les mostres necessàries per dur a terme l‘estudi de la capacitat
de detecció són (3, 9, 20, 25, 35-46):


Un material de blanc. Es tracta d‘un material que no conté
l‘analit en estudi de tal forma que el valor de la seva
magnitud biològica és igual a zero. Per ordre de
preferència, com a material de blanc, s‘hauria de fer servir:
 Una barreja de mostres de pacients que no hagin ingerit
ni se‘ls hi hagi subministrat l‘analit en estudi; útil en
casos d‘analits que no es troben habitualment en una
mostra (fàrmacs, drogues d‘abús, entre altres). Es
recomana utilitzar un mínim de 10 mostres.
 Una solució de clorur sòdic 154 mmol/L i albúmina
plasmàtica 50 g/L.
 Una solució salina comercial.
 Aigua qualitat HPLC o HPLC-MS.
Cal tenir present que quan major sigui la diferència entre les
matrius dels materials de blanc i les mostres biològiques en
estudi, major serà la infraestimació o sobreestimació del
valor crític, límit de detecció i límit de quantificació.



Un material de valor baix. Es tracta d‘un material que conté
l‘analit en estudi de tal forma que el valor de la seva
magnitud biològica és proper al límit de detecció o al límit
de quantificació. Per ordre de preferència, com a material
de valor baix, s‗hauria d‘emprar:
 Una barreja de mostres de pacients amb un valor de la
magnitud en estudi propera al límit de detecció. Es
recomana utilitzar un mínim de 10 mostres.
 Una barreja de mostres de pacients amb un valor
conegut de la magnitud en estudi diluïda amb un
material de blanc fins aconseguir un valor proper al
límit de detecció o quantificació. Es recomana utilitzar
un mínim de 10 mostres.
 Un material de blanc al que se li ha afegit una quantitat
determinada de l‘analit en estudi a partir d‘un material
de referència fins aconseguir que el valor sigui proper al
límit de detecció o quantificació.

4 . 6 . 2 . Di s s en y exp e r i m en t a l

4 . 6 . 3 . C à l cu l d el va l o r cr í t i c, l í m i t d e d et e cc i ó i
l í m i t d e q u a n t i f i ca c i ó
Valor crític
Assumint que els valors obtinguts en el material de blanc es
distribueixen seguint una distribució de Laplace-Gauss
(distribució normal) amb una mitjana, 0, i una desviació
estàndard, s0, el LC es calcula com:
LC = t(1-, r) • s0 = 1,664 • s0
on t (1-, r) és l‘àrea 1- d‘una distribució de t-Student amb r graus
de llibertat i un error de tipus I () determinat (al nostre cas r =
79,  = 0,05 i l‘àrea 1- = 1,664) i s0 és la desviació estàndard en
un laboratori del sistema cromatogràfic obtinguda en el material
de blanc.
NOTA: És necessari que el sistema cromatogràfic proporcioni
tots els valors, independentment que aquests siguin positius o
negatius. Si cal, s‘han d‘obtenir manualment utilitzant l‘equació
de la corba de calibratge. En cas de no poder disposar de tots els
valors, s‘ha de tenir en compte que pot existir una sobreestimació
de la mitjana i, conseqüentment, del valor crític.
Límit de detecció
Assumint que els valors obtinguts en el material de valor baix
es distribueixen seguint una distribució normal amb una
mitjana, x͞ B, igual al LC i una desviació estàndard sB, el LD es
calcula com:
LD = t (1-, r) • s0 + t (1-, r) • sB = LC + t (1-, r) • sB = LC + 1,664 • sB
on LC és el valor crític, t (1-, r) és l‘àrea 1- d‘una distribució
de t-Student amb r graus de llibertat i un error tipus II ()
determinat (al nostre cas r = 79,  = 0,05 i l‘àrea 1- = 1,664) i sB
és la desviació estàndard en un laboratori del sistema
cromatogràfic obtinguda en el material de valor baix.
NOTA: Per a l‘estudi del LC, es pot fer servir el material de
blanc enlloc del material de valor baix, llevat que se sospiti que
existeix heterocedasticitat del sistema cromatogràfic a valors
baixos de la magnitud biològica en estudi.
Si  =  = 0,05, existeix homogeneïtat de variàncies
(homocedasticitat) (s20 = s2B) o es fa servir el material de blanc
enlloc del material de valor baix, l‘equació del LD es pot
simplificar a:
LD = LC + t (1-, r) • s0 = LC + 1,664 • s0 = 3,33 • s0 = 2· LC
Tot i que es troba implícit en l‘equació del LD, diferents guies
(8, 9, 20, 30) especifiquen que un requisit que ha de complir el LD
és que el quocient entre el senyal analític del LD i el senyal
analític en absència del component en estudi (soroll) del sistema
cromatogràfic sigui major o igual a 3, pel que és necessari que
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Cal tenir present que quan major sigui la diferència entre les
matrius dels materials de blanc i les mostres biològiques en
estudi, major serà la probabilitat d‘obtenir una manca de
linealitat.

aquesta premissa es compleixi abans de donar per vàlid el valor
del LD obtingut en l‘estudi.
Límit de quantificació
Per al càlcul del LQ, s‘ha de decidir prèviament el valor
d‘imprecisió màxim permès (CVMàx). Seguint les recomanacions
del CLSI (8), l‘EMA (9) i l‘Administració d‘Aliments i Fàrmacs
dels Estats Units (FDA) (20) que presenten guies gairebé
específiques de sistemes cromatogràfics, recomanen un 20 %. El
LQ es calcula com:

on sB és la desviació estàndard en un laboratori del sistema
cromatogràfic obtinguda en el material de valor baix.
NOTA: Per a l‘estudi del LQ, es pot fer servir el material de blanc
enlloc del material de valor baix, llevat que se sospiti que existeix
heterocedasticitat del sistema cromatogràfic a valors baixos de la
magnitud biològica en estudi.
Si CVMàx = 20 % i existeix homogeneïtat de variàncies (s20 = s2B):
LQ = 5 • s0
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Un material de valor elevat. Es tracta d‘un material que
conté l‘analit en estudi de tal forma que el valor de la seva
magnitud biològica és major o igual al límit superior de
l‘interval de mesura prèviament preestablert. Per ordre de
preferència, com a material de valor elevat, s‗hauria
d‘emprar:
 Una barreja de mostres de pacients amb un valor de la
magnitud en estudi aproximadament 1,3 vegades el
límit superior de l‘interval de mesura. Es recomana
utilitzar un mínim de 10 mostres.
 Una barreja de mostres de pacients enriquida amb
l‘analit en estudi addicionant la substància pura o un
material de referència, o bé, una solució concentrada de
l‘analit, fins aconseguir que el valor sigui proper al límit
superior de l‘interval de mesura. Per a sistemes
cromatogràfics, es pot fer servir el material de
calibratge 6 preparat a l‘apartat 4.1.2 d‘aquest
document.

A l‘igual que passa amb el LD, diferents guies (8, 9, 20, 30)
especifiquen que un requisit que ha de complir el LQ és que el
quocient entre el senyal analític (indicació) del LQ i el soroll del
sistema cromatogràfic sigui major o igual a 5, pel que és
necessari que aquest es compleixi abans de donar per vàlid el
valor del LQ obtingut en l‘estudi.

Totes les mostres s‘han de conservar en unes condicions que
assegurin l‘estabilitat de la magnitud durant el temps que duri
l‘estudi, per la qual cosa és convenient distribuir-les en alíquotes
i emmagatzemar-les a -80 ºC

A l‘Annex 4, es pot trobar un full de càlcul amb un exemple
de com dur a terme l‘estudi de la capacitat de detecció.

Per a l‘estudi de la linealitat:
1) Preparar un mínim de sis solucions fent servir el material de
blanc (mostra I) i el material de valor elevat (mostra II) de
la següent manera:

4.7. Interval de mesura. Linealitat

4 . 7 . 2 . Di s s en y exp e r i m en t a l

A l‘igual que en qualsevol sistema de mesura, per als sistemes
cromatogràfics és necessari estudiar l‘interval de valors d‘una
magnitud biològica en el qual aquest pot ser aplicat sense haver
de realitzar cap tipus d‘acció, com per exemple, una dilució. El
límit inferior de l‘interval de mesura ve donat pel valor del límit
de quantificació, mentre que el límit superior de l‘interval de
mesura correspon al valor per al material de calibratge que
presenta un valor més alt (calibrador 6). Dins de l‘interval de
mesura és convenient que existeixi una relació lineal entre les
indicacions (senyals analítics) que un magnitud biològica genera,
mitjançant un fenomen fisicoquímic, i els seus valors. Per altra
banda, l‘interval de linealitat no pot ser superior a l‘interval de
mesura. Degut a aquestes dues assumpcions, és necessari que es
realitzi un estudi de la linealitat per tal d‘establir l‘interval de
linealitat d‘un sistema de mesura (8, 9, 20, 19-27, 32-34).

 Solució A = 5 volums de la mostra I + 0 volums de la

4 . 7 . 1 . M o s t r es p er a l ’ es t u d i

 Solució D = 2 volums de la mostra I + 3 volums de la

Les mostres necessàries per dur a terme l‘estudi de la linealitat
són (8, 9, 20, 19-27, 32-34):


Un material de blanc. Es tracta d‘un material que no conté
l‘analit en estudi de tal forma que el valor de la seva
magnitud biològica és igual a zero. Per ordre de
preferència, com a material de blanc, s‘hauria de fer servir:
 Una barreja de mostres de pacients que no hagin ingerit
ni se‘ls hi hagi subministrat l‘analit en estudi; útil en
casos d‘analits que no es troben habitualment en una
mostra (fàrmacs, drogues d‘abús, entre altres). Es
recomana utilitzar un mínim de 10 mostres.
 Una solució de clorur sòdic 154 mmol/L i albúmina
plasmàtica 50 g/L.
 Una solució salina comercial.
 Aigua qualitat HPLC o HPLC-MS.

mostra II. El valor teòric per aquesta solució és la
mateixa que per a la mostra I (c1). Es tracta d'una
proporció 5:0.

 Solució F = 0 volums de la mostra I + 5 volums de la
mostra II. El valor teòric per aquesta solució és el
mateixa que per a la mostra II (c6). Es tracta d'una
proporció 0:5.

 Solució B = 4 volums de la mostra I + 1 volum de la
mostra II. El valor teòric (c2) per aquesta solució serà
(4·c1 + c6)/5. Es tracta d'una proporció 4:1.

 Solució C = 3 volums de la mostra I + 2 volums de la
mostra II. El valor teòric (c3) per aquesta solució serà
(3·c1 + 2·c6)/5. Es tracta d'una proporció 3:2.
mostra II. El valor teòric (c4) per aquesta solució serà
(2·c1 + 3·c6)/5. Es tracta d'una proporció 2:3.

 Solució E = 1 volum de la mostra I + 4 volums de la
mostra II. El valor teòric (c5) per aquesta solució serà
(c1 + 4·c6)/5. Es tracta d'una proporció 1:4.
2) Processar, aleatòriament i en una mateixa sèrie, cada una de
les solucions per triplicat.
3) Per a cada solució, excepte per a la solució A, calcular la
diferència relativa percentual entre el valor mesurat
obtingut i el seu corresponent valor teòric dividit pel valor
teòric. Seguint els criteris del CLSI (8), l‘EMA (9) i la FDA
(20), cada una de les diferències calculades ha d‘estar
compresa entre  15 %.
4) Calcular la mitjana dels valors mesurats obtinguts per a
cada solució i el coeficient de variació. Seguint els criteris

20

R.Rigo Bonnin / In vitro veritas 2015;16:929

del CLSI (8), l‘EMA (9) i la FDA (20), aquest coeficient de
variació ha de ser  15 %.
Abans de realitzar cap càlcul, s‘ha de comprovar que no
existeixi cap valor aberrant, per exemple, utilitzant la prova
no
paramètrica
de
Dixon
(http://contchart.com/outliers.aspx).
5) Representar gràficament, els valors de les diferents mitjanes
obtingudes (eix y) enfront els valors teòrics (eix x) de les
solucions, per exemple, fent servir el programari MS
Excel.
6) Realitzar una inspecció visual de la gràfica i comprovar la
seva linealitat:
a. Si s‘observa una aparent linealitat, el límit superior de
linealitat correspon al valor més elevat que es troba
sobre el segment lineal de la gràfica.
b. Si la linealitat no és tan evident:

 Realitzar una regressió lineal de tots els valors, per

exemple, fent servir el programari MS Excel.
NOTA: No s‘ha de tenir en compte els valors de la
solució A per dur a terme l‘ajust de la recta de
regressió.

 Calcular, per a cada solució, la diferència entre els
valors mitjans mesurats obtinguts i els valors teòrics
calculats mitjançant l‘equació de la recta de
regressió.
 Seguint els criteris d‘acceptació del CLSI (33) i de
la Societat Espanyola de Bioquímica i Patologia
Molecular (SEQC) (32), es confirma la linealitat
quan:
o Els valors de les diferències oscil·len
aleatòriament per damunt i davall del valor 0.
o Els valors de les diferències estan compresos
entre  15 %.
A l‘Annex 5, es pot trobar un full de càlcul amb un exemple
de com dur a terme l‘estudi de la linealitat.
4.8. Selectivitat
El sistema cromatogràfic ha de ser capaç de diferenciar
l‘analit en estudi i el seu estàndard intern d‘altres components
que es puguin trobar en la mostra. Per tal de verificar aquest
requisit és necessari realitzar un estudi de la selectivitat (8, 9, 20,
56-64).
4 . 8 . 1 . M o s t r es p er a l ’ es t u d i
Les mostres necessàries per dur a terme l‘estudi de la
selectivitat són (8, 9, 20):


Un material de valor baix. Es tracta d‘un material que conté
l‘analit en estudi de tal forma que el valor de la seva
magnitud biològica és proper al límit de quantificació. Per
ordre de preferència, com a material de valor baix, s‗hauria
d‘emprar:
 Una barreja de mostres de pacients amb un valor de la
magnitud en estudi propera al límit de quantificació. Es
recomana utilitzar un mínim de 10 mostres.
 Una barreja de mostres de pacients amb un valor
conegut de la magnitud en estudi diluïda amb un
material de blanc fins aconseguir un valor proper al
límit de quantificació. Es recomana utilitzar un mínim
de 10 mostres.
 Un material de blanc al que se li ha afegit una quantitat
determinada de l‘analit en estudi a partir d‘un material

de referència fins aconseguir que el valor sigui proper al
límit de quantificació.


Distintes mostres de pacients (un mínim de 6). Les diferents
mostres de pacients no han de contenir l‘analit en estudi ni
el seu estàndard intern, però sí altres components que es
cregui que podrien interferir en el mesurament de la
magnitud en estudi. Per exemple, en el cas de l‘estudi de
magnituds relacionades amb fàrmacs, mostres que presentin
alguns fàrmacs diferents al que es vol estudiar o que
continguin algun o varis metabòlits del fàrmac en estudi.
Totes les mostres s‘han de conservar en unes condicions que
assegurin l‘estabilitat de la magnitud durant el temps que duri
l‘estudi, per la qual cosa és convenient distribuir-les en alíquotes
i emmagatzemar-les a -80 ºC.
4 . 8 . 2 . Di s s en y exp e r i m en t a l
Per a l‘estudi de la selectivitat:
1) Processar la mostra de valor baix i les mostres de pacients.
2) Obtenir els diferents valors dels senyals analítics de totes
les mostres processades. Habitualment, el senyal analític
que es fa servir en els sistemes cromatogràfics són les
àrees sota la corba del pic cromatogràfic o, en el seu
defecte, l‘alçada del pic cromatogràfic.
3) Comprovar que els valors de l‘àrea sota la corba del pic
cromatogràfic de les mostres en el temps de retenció de
l‘analit són inferiors al 20 % de l‘àrea sota la corba del pic
cromatogràfic de la mostra de valor baix en el temps de
retenció de l‘analit (seguint el criteris de l‘EMA i la FDA).
4) Comprovar que els valors de l‘àrea sota la corba del pic
cromatogràfic de les mostres en el temps de retenció de
l‘estàndard intern són inferiors al 5 % de l‘àrea sota la
corba del pic cromatogràfic de la mostra de valor baix en
el temps de retenció de l‘estàndard intern (seguint els
criteris de l‘EMA i la FDA).
A l‘Annex 6, es pot trobar un full de càlcul amb un exemple
de com dur a terme l‘estudi de la selectivitat.
4.9. Arrossegament o residualitat
Un dels estudis que s‘ha de tenir present quan es valida un
sistema cromatogràfic és la contaminació per arrossegament o
residualitat (carry-over en anglès), donat que la seva existència
pot donar lloc a valors falsament augmentats de la magnitud en
estudi (8, 9, 20, 65).
4 . 9 . 1 . M o s t r es p er a l ’ es t u d i
Les mostres necessàries per dur a terme l‘estudi de
l‘arrossegament són (8, 9, 20, 65):


Un material de valor baix. Es tracta d‘un material que conté
l‘analit en estudi de tal forma que el valor de la seva
magnitud biològica és proper al límit de quantificació. Per
ordre de preferència, com a material de valor baix, s‗hauria
d‘emprar:
 Una barreja de mostres de pacients amb un valor de la
magnitud en estudi proper al límit de quantificació. Es
recomana utilitzar un mínim de 10 mostres.
 Una barreja de mostres de pacients amb un valor
conegut de la magnitud en estudi diluïda amb un
material de blanc fins aconseguir un valor proper al
límit de quantificació. Es recomana utilitzar un mínim
de 10 mostres.
 Un material de blanc al que se li ha afegit una quantitat
determinada de l‘analit en estudi a partir d‘un material
de referència fins aconseguir que el valor sigui proper al
límit de quantificació.
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Un material de blanc. Es tracta d‘un material que no conté
l‘analit en estudi de tal forma que el valor de la seva
magnitud biològica és igual a zero. Per ordre de
preferència, com a material de blanc, s‘hauria de fer servir:
 Una barreja de mostres de pacients que no hagin ingerit
ni se‘ls hi hagi subministrat l‘analit en estudi; útil en
casos d‘analits que no es troben habitualment en una
mostra (fàrmacs, drogues d‘abús, entre altres). Es
recomana utilitzar un mínim de 10 mostres.
 Una solució de clorur sòdic 154 mmol/L i albúmina
plasmàtica 50 g/L.
 Una solució salina comercial.
 Aigua qualitat HPLC o HPLC-MS.



Un material de valor elevat. Es tracta d‘un material que
conté l‘analit en estudi de tal forma que el valor de la seva
magnitud biològica és major o igual al límit superior de
l‘interval de mesura prèviament preestablert. Per ordre de
preferència, com a material de valor elevat, s‗hauria
d‘emprar:
 Una barreja de mostres de pacients amb un valor de la
magnitud en estudi aproximadament 1,3 vegades el
límit superior de l‘interval de mesura. Es recomana
utilitzar un mínim de 10 mostres.

 Una barreja de mostres de pacients enriquida amb
l‘analit en estudi addicionant la substància pura o un
material de referència, o bé, una solució concentrada de
l‘analit, fins aconseguir que el valor sigui proper al límit
superior de l‘interval de mesura. Per a sistemes
cromatogràfics, es pot fer servir el material de
calibratge 6 preparat a l‘apartat 4.1.2 d‘aquest
document.
Totes les mostres s‘han de conservar en unes condicions que
assegurin l‘estabilitat de la magnitud durant el temps que duri
l‘estudi, per la qual cosa és convenient distribuir-les en alíquotes
i emmagatzemar-les a -80 ºC.

A l‘Annex 7, es pot trobar un full de càlcul amb un exemple
de com dur a terme l‘estudi de la contaminació per arrossegament
o residualitat.
4.10. Eficiència del procés cromatogràfic: recuperació i efecte
matriu
L‘eficiència d‘un procés cromatogràfic depèn de la pèrdua de
l‘analit en estudi durant el procés d'extracció d‘una mostra
(recuperació) i de l‘efecte combinat que els diferents components
existents en una mostra poden exercir en el senyal analític de
l‘analit (efecte matriu) (8, 9, 20, 68-72). A més, aquest darrer
efecte s‘accentua en els sistemes de mesura basats en l‘HPLCMS o l‘HPLC-MS/MS, com a conseqüència de l‘efecte en el
senyal analític que poden produir diferents substàncies al coeluir
amb l‘analit durant el procés d‘ionització de la mostra. Per tots
aquests motius, és necessari dur a terme un estudi de la
recuperació, de l‘efecte matriu i, en conseqüència, de l‘eficiència
del procés cromatogràfic.
L‘estudi de la recuperació es basa en la comparació del senyal
analític de l‘analit obtingut en mostres de blanc de pacients a les
que s‘ha afegit l‘analit en estudi abans i després de la realització
d‘un procés d‘extracció. Per altra banda, en l‘estudi de l‘efecte
matriu es compara el senyal de l‘analit obtingut en mostres de
blanc de pacients (matriu en estudi) a les que s‘ha afegit l‘analit
en estudi després de la realització d‘un procés d‘extracció, amb
l‘obtingut en materials de referència de l‘analit dissolts en un
dissolvent —fase mòbil— (sense matriu).
4 . 1 0 . 1 . M o s t r es p er a l ’ es t u d i
Les mostres necessàries per dur a terme l‘estudi de l‘efecte
matriu són (8, 9, 20, 68-72):


Un mínim de 6 mostres de blanc de pacients. Es tracten de
mostres de pacient que no contenen l‘analit en qüestió 9.



Extracte de les mostres de blanc de pacients. S‘obté
realitzant el procés d‘extracció cromatogràfic (el que es
vagi a fer servir) en les mostres de blanc de pacients.



Material de referència certificat de l‘analit, dels quals es
conegui la seva puresa o riquesa, la seva traçabilitat (a
poder ser al Sistema Internacional d‘Unitats) i la seva
incertesa de mesura.



Material d‘elevada puresa o riquesa de l‘estàndard intern.

4 . 9 . 2 . Di s s en y exp e r i m en t a l
Per a l‘estudi de l‘arrossegament:
1) Processar les diferents mostres seguint el següent ordre:
Material de valor baix – Material de valor elevat –
Materials de blanc (un mínim de 3)
2) Obtenir els diferents valors dels senyals analítics de totes
les mostres processades. Habitualment, el senyal analític
que es fa servir en els sistemes cromatogràfics són les àrees
sota la corba del pic cromatogràfic o, en el seu defecte,
l‘alçada del pic cromatogràfic.
3) Comprovar que els valors de l‘àrea sota la corba del pic
cromatogràfic de les mostres de blanc en el temps de
retenció de l‘analit són inferiors al 20 % de l‘àrea sota la
corba del pic cromatogràfic de la mostra de valor baix en el
temps de retenció de l‘analit (seguint el criteris de l‘EMA i
la FDA).
4) Comprovar que els valors de l‘àrea sota la corba del pic
cromatogràfic de les mostres en el temps de retenció de
l‘estàndard intern són inferiors al 5 % de l‘àrea sota la
corba del pic cromatogràfic de la mostra de valor baix en el
temps de retenció de l‘estàndard intern (seguint el criteris
de l‘EMA i la FDA).
De no complir-se aquests requisits, s‘haurà de tenir present
l‘existència d‘una contaminació per arrossegament quan es
processin mostres de pacients, és dir, s‘hauran d‘intercalar
materials de blanc entre mostres de pacients per evitar-la.

4 . 1 0 . 2 . Pr ep a r a ci ó d e s o l u c i o n s d e t r eb a l l
4 . 1 0 . 2 . 1 . P r ep a ra ci ó d e s o l u c i o n s d e
l ‘ an al i t a p a rt i r d e mo s t r es d e p aci en t s

t reb al l

de

Per a la preparació de les solucions de treball de l‘analit en
mostres de blanc de pacients:
1) A partir del material de referència certificat, preparar una
solució primària de l‘analit en un dissolvent apropiat (aigua,
metanol o acetonitril, depenent de la solubilitat de l‘analit).
NOTA: Es pot fer servir la mateixa solució primària per als
materials de control preparada a l‘apartat 4.1.2 d‘aquest
document.
2) Preparar tres solucions secundàries, en aigua qualitat HPLC
o HPLC-MS, que presentin 10 vegades el valor teòric dels
materials de control a utilitzar.
3) Per a cada mostra de pacient, preparar tres solucions de
treball (solució 1, solució 2 i solució 3) afegint 1 part de

———
Només en el cas que l‘analit no es trobi en el líquid biològic, per exemple,
en el cas dels fàrmacs. Si l‘analit es troba en el líquid biològic, és a dir, és un
component biològic, és recomanable fer servir mostres de pacients que
presentin un valor de la magnitud en estudi el més baix possible (8, 9, 20).
9
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volum de la corresponent solució secundària sobre 9 parts
de volum de la mostra de blanc de pacient que no conté
l‘analit en qüestió (dilució 1/10).
4 . 1 0 . 2 . 2 . P r ep a ra ci ó d e s o l u c i o n s d e t reb al l d e
l ‘ an al i t a p a rt i r d e l ‘ e xt ra ct e d e l es mo s t r es d e
b l an c d e p a ci en t s
Per a la preparació de les solucions de treball de l‘analit en
l‘extracte de les mostres de blanc de pacients:
1) A partir del material de referència certificat, preparar una
solució primària de l‘analit en un dissolvent apropiat (aigua,
metanol o acetonitril, depenent de la solubilitat de l‘analit).
NOTA: Es pot fer servir la mateixa solució primària per als
materials de control preparada a l‘apartat 4.1.2 d‘aquest
document.
2) Preparar tres solucions secundàries, en aigua qualitat HPLC
o HPLC-MS, que presentin 10 vegades el valor teòric dels
materials de control a utilitzar.
3) Per a cada mostra de pacient, preparar tres solucions de
treball (solució 4, solució 5 i solució 6) afegint 1 part de
volum de la corresponent solució secundària sobre 9 parts
de volum de l‘extracte de la mostra de blanc de pacient que
no conté l‘analit en qüestió (dilució 1/10).
NOTA: els valors per aquestes solucions seran els mateixos
que els de les solucions preparades a l‘apartat 4.10.2.1
després de la realització del procés d‘extracció:
 El valor per a la solució 4 = el valor per a la solució 1.
 El valor per a la solució 5 = el valor per a la solució 2.
 El valor per a la solució 6 = el valor per a la solució 3.
4 . 1 0 . 2 . 3 . P r ep a ra ci ó d e s o l u c i o n s d e t reb al l
l ‘ an al i t a p a rt i r d ‘ u n d i s s o l v en t (f as e mò b i l )

de

Per a la preparació de les solucions de treball de l‘analit en un
dissolvent (fase mòbil):
1) A partir del material de referència certificat, preparar una
solució primària de l‘analit en un dissolvent apropiat (aigua,
metanol o acetonitril, depenent de la solubilitat de l‘analit).
NOTA: Es pot fer servir la mateixa solució primària per als
materials de control preparada a l‘apartat 4.1.2 d‘aquest
document.
2) Preparar tres solucions secundàries, en aigua qualitat HPLC
o HPLC-MS, que presentin 10 vegades el valor teòric dels
materials de control a utilitzar.
3) Realitzar una dilució 1/10 de cada una de les tres solucions
secundàries, en la fase mòbil que s‘emprarà en el
procediment cromatogràfic, afegint 1 part de volum de la
corresponent solució secundària sobre 9 parts de volum de
la fase mòbil (solució 7, solució 8 i solució 9).
NOTA: els valors per aquestes solucions seran els mateixos
que els de les solucions preparades a l‘apartat 4.10.2.1
després de la realització del procés d‘extracció:
 El valor per a la solució 7 = el valor per a la solució 1.
 El valor per a la solució 8 = el valor per a la solució 2.
 El valor per a la solució 9 = el valor per a la solució 3.
 El valor per a la solució 6 = el valor per a la solució 3.
4 . 1 0 . 2 . 4 . P r ep a ra ci ó
de
solucions
de
t reb al l
d ‘ es t àn d a rd i n t ern a p ar t i r d e mo s t re s d e b l an c d e
p aci en t s
El procediment de preparació de solucions de treball d‘un o
varis estàndards en mostres de blanc de pacients:

1) A partir del material d‘elevada puresa o riquesa de
l‘estàndard intern, preparar una solució primària
d‘estàndard intern en un dissolvent apropiat (aigua, metanol
o acetonitril, depenent de la seva solubilitat).
NOTA: Es pot fer servir la mateixa solució primària
d‘estàndard intern preparada a l‘apartat 4.1.3 d‘aquest
document.
2) Preparar una solució secundària d‘estàndard intern, en aigua
qualitat HPLC o HPLC-MS, que presenti 10 vegades el
valor de la solució de treball d‘estàndard intern preparada a
l‘apartat 4.1.3 d‘aquest document.
3) Per a cada mostra de pacient, preparar una solució de treball
(solució 10) afegint 1 part de volum de la solució
secundària d‘estàndard intern sobre 9 parts de volum la
mostra de blanc de pacient que no conté l‘analit en qüestió
(dilució 1/10).
4 . 1 0 . 2 . 5 . P r ep a ra ci ó
de
solucions
de
t reb al l
d ‘ es t àn d a rd i n t ern a p a rt i r d e l ‘ e xt r act e d e mo s t r es
d e b l an c d e p aci en t s
El procediment de preparació de solucions de treball d‘un o
varis estàndards en l‘extracte de les mostres de blanc de pacients:
1) A partir del material d‘elevada puresa o riquesa de
l‘estàndard intern, preparar una solució primària
d‘estàndard intern en un dissolvent apropiat (aigua, metanol
o acetonitril, depenent de la seva solubilitat).
NOTA: Es pot fer servir la mateixa solució primària
d‘estàndard intern preparada a l‘apartat 4.1.3 d‘aquest
document.
2) Preparar una solució secundària d‘estàndard intern, en aigua
qualitat HPLC o HPLC-MS, que presenti 10 vegades el
valor de la solució de treball d‘estàndard intern preparada a
l‘apartat 4.1.3 d‘aquest document.
3) Per a cada mostra de pacient, preparar una solució de treball
(solució 11) afegint 1 part de volum de la solució
secundària d‘estàndard intern sobre 9 parts de volum de
l‘extracte de la mostra de blanc de pacient que no conté
l‘analit en qüestió (dilució 1/10).
NOTA: El valor per aquesta solució serà la mateixa que el
de la solució preparada a l‘apartat 4.10.2.4 després de la
realització del procés d‘extracció (El valor per a la solució
11 = el valor per a la solució 10).
4 . 1 0 . 2 . 6 . P r ep a ra ci ó d e s o l u c i o n s d e t reb al l d e
l ‘ es t àn d ard i n t e rn a p a rt i r d ‘ u n d i s s o l ven t (f a s e
mò b i l )
El procediment de preparació d‘una solució d‘un o varis
estàndards en un dissolvent (fase mòbil):
1) A partir del material d‘elevada puresa o riquesa de
l‘estàndard intern, preparar una solució primària
d‘estàndard intern en un dissolvent apropiat (aigua, metanol
o acetonitril, depenent de la seva solubilitat).
NOTA: Es pot fer servir la mateixa solució primària
d‘estàndard intern preparada a l‘apartat 4.1.3 d‘aquest
document.
2) Preparar una solució secundària d‘estàndard intern, en aigua
qualitat HPLC o HPLC-MS, que presenti 10 vegades el
valor de la solució de treball d‘estàndard intern preparada a
l‘apartat 4.1.3 d‘aquest document.
3) Realitzar una dilució 1/10 de la solució secundària
d‘estàndard intern (solució 12), en la fase mòbil que
s‘emprarà en el procediment cromatogràfic, afegint 1 part
de volum de la solució secundària sobre 9 parts de volum
de la fase mòbil.
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NOTA: El valor per aquesta solució serà la mateixa que el
de la solució preparada a l‘apartat 4.10.2.4 després de la
realització del procés d‘extracció (El valor per a la solució
12 = el valor per a la solució 10).
4 . 1 0 . 3 . Di s s en y exp e r i m en t a l
Per a l‘estudi de l‘eficiència del procés cromatogràfic:
1) Processar, aleatòriament i en una mateixa sèrie, totes les
solucions de treball realitzades.
NOTA: Per a les solucions de treball preparades en
l‘extracte de les mostres de blanc de pacients i en la fase
mòbil, NO s‘ha de realitzar-ne el procés d‘extracció, és a
dir, s‘introdueixen directament en el sistema cromatogràfic
i es processen.
2) Obtenir els diferents valors dels senyals analítics de totes
les solucions processades. Habitualment, el senyal analític
que es fa servir en els sistemes cromatogràfics són les àrees
sota la corba del pic cromatogràfic o, en el seu defecte,
l‘alçada del pic cromatogràfic.
4 . 1 0 . 4 . C à l cu l d e l a r e cu p er a ci ó , l ’e f ec t e m a t r i u i
l ’ ef i ci èn ci a d el p r o cés cr o m a t o g r à f i c
Recuperació
Per a conèixer la recuperació del procés cromatogràfic, s‘ha
de calcular el percentatge de recuperació (RE) per a totes les
mostres de pacients utilitzant les següents fórmules:

Una vegada realitzats els càlculs per a la recuperació, s‘ha de
comprovar que els valors dels percentatges de recuperació de
l‘analit per a totes les mostres de pacients són semblants entre sí.
Idealment, cada un d‘aquests valors hauria d‘estar comprés entre
(100  15) %. Tot i que no és necessari que aquests valors
estiguin inclosos dins d‘aquest interval, seguint els criteris del
CLSI (8), l‘EMA (9) i la FDA (20), sí és necessari que aquests
siguin independents dels valors de la magnitud en estudi
(existeixi una diferència percentual màxima del 15 % entre ells) i
reproduïbles, és a dir, que el valor del percentatge de recuperació
conjunt o global (mitjana de tots els valors de recuperació de
l‘analit estudiats) presenti un coeficient de variació  15 %.
Per altra banda, seguint els criteris del CLSI (8), l‘EMA (9) i
la FDA (20), s‘ha de comprovar que els valors dels percentatges
de recuperació normalitzats, independentment del valor de la
magnitud, estan compresos entre (100  15) %. A més, el valor
del percentatge de recuperació normalitzat conjunt o global,
calculat com la mitjana de tots els dels percentatges de
recuperació normalitzats, ha de presentar un coeficient de
variació  15 %. Si no es compleixen aquests requisits, s‘hauria
de plantejar la selecció d‘un altre estàndard intern, donat que la
seva addició no compensaria la manca de recuperació de l‘analit.
Efecte matriu
Per a conèixer l‘efecte matriu, s‘ha de calcular el percentatge
del factor de matriu (MF) o el percentatge d‘efecte matriu (ME)
per a totes les mostres utilitzant les següents fórmules:

on mi (1-4) = mostra del pacient i per al valor de la solució 1 i
4, mi (2-5) = mostra de blanc del pacient i per al valor de la
solució 2 i 5, mi (3-6) = Mostra de blanc del pacient i per al
valor de la solució 3 i 6, mi (10-11) = Mostra de blanc del
pacient i per al valor de la solució 10 i 11, ASolució 1 = Àrea sota
la corba del pic cromatogràfic obtinguda en una solució 1,
ASolució 2 = Àrea sota la corba del pic cromatogràfic obtinguda
en una solució 2, ASolució 3 = Àrea sota la corba del pic
cromatogràfic obtinguda en una solució 3, ASolució 4 = Àrea
sota la corba del pic cromatogràfic obtinguda en una solució
4, ASolució 5 = Àrea sota la corba del pic cromatogràfic
obtinguda en una solució 5, ASolució 6 = Àrea sota la corba del
pic cromatogràfic obtinguda en una solució 6, ASolució 10 = Àrea
sota la corba del pic cromatogràfic obtinguda en una solució
10, ASolució 11 = Àrea sota la corba del pic cromatogràfic
obtinguda en una solució 11.
Per tal de conèixer si l‘estàndard intern és capaç de compensar
la possible pèrdua d‘analit durant el procés d‘extracció de la
mostra, s‘ha de calcular el percentatge de recuperació normalitzat
(n-RE) per a totes les mostres de pacients emprant les següents
fórmules:

on mi (4-7) = mostra de blanc del pacient i per al valor de la
solució 4 i 7, mi (5-8) = mostra de blanc del pacient i per al
valor de la solució 5 i 8, mi (6-9) = Mostra de blanc del pacient i
per al valor de la solució 6 i 9, mi (11-12) = Mostra de blanc del
pacient i per al valor de la solució 11 i 12, ASolució 4 = Àrea sota
la corba del pic cromatogràfic obtinguda en una solució 4,
ASolució 5 = Àrea sota la corba del pic cromatogràfic obtinguda
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en una solució 5, ASolució 6 = Àrea sota la corba del pic
cromatogràfic obtinguda en una solució 6, ASolució 7 = Àrea
sota la corba del pic cromatogràfic obtinguda en una solució
7, ASolució 8 = Àrea sota la corba del pic cromatogràfic
obtinguda en una solució 8, ASolució 9 = Àrea sota la corba del
pic cromatogràfic obtinguda en una solució 9, ASolució 11 = Àrea
sota la corba del pic cromatogràfic obtinguda en una solució
11, ASolució 12 = Àrea sota la corba del pic cromatogràfic
obtinguda en una solució 12.

L‘eficiència d‘un procés cromatogràfic (PE) i l‘eficiència
normalitzada d‘un procés cromatogràfic (n-PE) es poden calcular
com:

Un percentatge del factor de matriu < 100 % o un
percentatge d‘efecte matriu negatiu indica que la matriu de la
mostra provoca que disminueixi el senyal analític de l‘analit
—existeix un efecte de supressió iònica si s‘utilitzen sistemes
cromatogràfics basats en l‘HPLC-MS o l‘HPLC-MS/MS—.
Per altra banda, un percentatge del factor de matriu > 100 %
o un percentatge d‘efecte matriu positiu indica que la matriu
de la mostra provoca que augmenti el senyal analític de
l‘analit —existeix un efecte de sobre-expressió iònica si
s‘empren sistemes cromatogràfics basats en l‘HPLC-MS o
l‘HPLC-MS/MS—.

Per tant:

Per tal d‘estudiar si l‘estàndard intern és capaç de compensar
el possible efecte matriu que es pugui produir durant el procés
cromatogràfic, s‘ha de calcular el percentatge del factor de matriu
normalitzat (n-MF) per a totes les mostres utilitzant les següents
fórmules:

Una vegada realitzats els càlculs per a l‘efecte matriu, s‘ha de
comprovar que els valors dels percentatges dels factors de matriu
de l‘analit per a totes les mostres de pacients són semblants entre
sí. Idealment, cada un d‘aquests valors hauria d‘estar comprés
entre (100  15) %. Tot i que no és necessari que aquests valors
estiguin inclosos dins d‘aquest interval, seguint els criteris del
CLSI (8), l‘EMA (9) i la FDA (20), sí és necessari que aquests
siguin independents dels valors de la magnitud en estudi
(existeixi una diferència percentual màxima del 15 % entre ells) i
reproduïbles, és a dir, que el valor del percentatge del factor de
matriu conjunt o global (mitjana de tots els valors de factor
matriu de l‘analit estudiats) presenti un coeficient de variació 
15 %.
Per altra banda, seguint els criteris del CLSI (8), l‘EMA (9) i
la FDA (20), s‘ha de comprovar que els valors dels percentatges
dels factors de matriu normalitzats, independentment del valor de
la magnitud, estan compresos entre (100  15) %. A més el valor
del factor de matriu normalitzat conjunt o global, calculat com la
mitjana de tots els valors dels factors de matriu normalitzats, ha
de presentar un coeficient de variació  15 %. Si no es
compleixen aquests requisits seria necessari seleccionar un altre
estàndard intern i realitzar novament l‘estudi de l‘efecte matriu,
donat que l‘estàndard intern escollit no és capaç de compensar
l‘efecte matriu.
Eficiència del procés cromatogràfic

A l‘Annex 8, es pot trobar un full de càlcul amb un exemple
de com dur a terme l‘estudi de l‘eficiència del procés
cromatogràfic.
4.11. Estabilitat
Quan es valida un sistema cromatogràfic s‘ha de dur a terme
un estudi de l‘estabilitat per tal d‘assegurar que, durant la
preparació de les mostres i en el seu processament així com en
les condicions d'emmagatzematge usades, no es veuen afectats
els valors de les magnituds relacionades amb l'analit. En general,
l‘estudi de l‘estabilitat es realitza comparant els valors obtinguts
en diferents tipus de mostres que contenen l‘analit en estudi,
emmagatzemades durant distints períodes de temps i en diferents
condicions. Per altra banda, les condicions en què es realitza
l‘estudi de l‘estabilitat —les matrius utilitzades, els recipients de
mostra que es faran servir, les condicions i temps
d‘emmagatzematge, entre altres— han de ser similars a les que
s‘utilitzaran quan es processin mostres de pacients (8, 9, 20, 8287).
El CLSI (8), l‘EMA (9) i la FDA (10) recomanen que es
realitzi:


L‘estudi de l‘estabilitat en les diferents solucions primàries,
secundàries i de treball preparades per a l‘analit i
l‘estàndard intern, sota les condicions en que
s‘emmagatzemaran.



L‘estudi de l'estabilitat a curt termini en la matriu en estudi
a temperatura ambient o a la temperatura de processament
de les mostres.
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L‘estudi de l‘estabilitat a llarg termini en la matriu en estudi
a una temperatura de congelació (-20 ºC o -80 ºC).



L‘estudi del nombre de cicles de congelació-descongelació
en la matriu en estudi que permetin assegurar l‘estabilitat de
la magnitud en estudi.



L‘estudi de l'estabilitat a curt termini en mostres de pacients
a temperatura ambient o sota les seves condicions
d‘emmagatzematge.



L‘estudi de l‘estabilitat en el mostrejador del sistema
cromatogràfic per a l‘extracte de la matriu en estudi a
temperatura ambient o sota les seves condicions
d‘emmagatzematge.

4 . 1 1 . 1 . M o s t r es p er a l ’ es t u d i
Les mostres necessàries per dur a terme els estudis
d‘estabilitat són (8, 9, 20):


Solucions primària i secundàries de l‘analit en estudi. Es
pot fer servir el mateix procediment de preparació emprat a
l‘apartat 4.1.2 d‘aquest document.



Solucions primària i de treball de l‘estàndard intern. Es pot
fer servir el mateix procediment de preparació emprat a
l‘apartat 4.1.3 d‘aquest document.



Una barreja de mostres de pacients que no contingui l‘analit
en qüestió (material de blanc) 10 a la que se li han afegit
diferents quantitats de l‗analit a partir d‘un material de
referència certificat. Es poden fer servir els materials de
control, seguint el procediment de preparació dels mateixos
de l‘apartat 4.1.2.



Extractes de la barreja de mostres de pacients que no
contingui l‘analit en qüestió (material de blanc) 10 a la que
se li ha afegit una quantitat determinada de l‗analit a partir
d‘un material de referència certificat. S‘obtenen després de
realitzar el procés d‘extracció cromatogràfic.



Mostres de pacients (un mínim de 20) que continguin
l‘analit en estudi.

4 . 1 1 . 2 . Di s s en y exp e r i m en t a l
4 . 1 1 . 2 . 1 . Es t u d i d e l ‘ es t ab i l i t at en l es d i f er en t s
s o l u ci o n s p ri m àr i es , s e cu n d à ri es i d e t r eb al l
Per dur a terme aquest estudi de l‘estabilitat:
1) Decidir el període de temps i les condicions
d‘emmagatzematge de les solucions.
2) Preparar les diferents solucions i emmagatzemar-les durant
el període de temps i sota les condicions prèviament
escollides.
NOTA: Habitualment:
 Les solucions primàries i secundàries de l‘analit i
l‘estàndard intern s‘emmagatzemen a -80 ºC o, en el
seu defecte, a -30 ºC durant distints períodes de
temps que oscil·len entre un i sis mesos.
 Les solucions de treball de l‘analit i l‘estàndard
intern s‘emmagatzemen refrigerades (2-8 ºC) durant
diferents períodes de temps que oscil·len entre un i
quinze dies.
3) Una vegada transcorregut el període de temps
d‘emmagatzematge de les solucions, després de temperarles i agitar-les, es processen aleatòriament i en una mateixa
sèrie un mínim de sis vegades.

———
10

Veure la nota 5.

4) Per a cada solució, calcular la diferència relativa percentual
(PD) utilitzant la següent fórmula:

on Xi és cada un dels valors mesurats obtinguts en la
solució, Y és el valor teòric o nominal de la solució i n és el
nombre de vegades que s‘ha processat la solució i (n = 6 en
el nostre cas).
Seguint els criteris del CLSI (8), l‘EMA (9) i la FDA (20),
es considera que la magnitud en estudi és estable si la
diferència relativa percentual PD està compresa entre  15
%.
Abans de realitzar cap càlcul, s‘ha de comprovar que no
existeixi cap valor aberrant, per exemple, utilitzant la prova
no
paramètrica
de
Dixon
(http://contchart.com/outliers.aspx).
4 . 1 1 . 2 . 2 . Es t u d i
t e rm i n i

de

l ‘ es t ab i l i t a t

a

cu rt

i

l l ar g

Per dur a terme aquests estudis de l‘estabilitat:
1) Per als materials de control preparats, decidir els períodes
de temps de cada un dels estudis.
2) Preparar els materials de control i emmagatzemar-los, a
temperatura ambient (per a l‘estudi a curt termini) i a una
temperatura de congelació de -20 ºC o -80 ºC (per a l‘estudi
a llarg termini) durant el període de temps escollit.
NOTA: Habitualment, els diferents períodes de temps en
estudi solen estar compresos entre un i quinze dies per a
l‘estudi a curt termini, i entre un mes i sis mesos per a
l‘estudi a llarg termini.
3) Una vegada transcorreguts els períodes de temps
d‘emmagatzematge dels materials de control, i després de
temperar-los i agitar-los, es processen aleatòriament i en
una mateixa sèrie un mínim de sis vegades.
4) Per a cada material de control i estudi d‘estabilitat, calcular
la diferència relativa percentual (PD) utilitzant la següent
fórmula:

on Xi és cada un dels valors mesurats obtinguts en el
material de control, Y és el valor teòric o nominal del
material de control i n és el nombre de vegades que s‘ha
processat el material de control i (n = 6 en el nostre cas).
Seguint els criteris del CLSI (8), l‘EMA (9) i la FDA (20),
es considera que la magnitud en estudi és estable si la
diferència relativa percentual PD està compresa entre  15
%.
Abans de realitzar cap càlcul, s‘ha de comprovar que no
existeixi cap valor aberrant, per exemple, utilitzant la prova
no
paramètrica
de
Dixon
(http://contchart.com/outliers.aspx).
4 . 1 1 . 2 . 3 . Es t u d i
d el
n o mb r e
co n g el aci ó -d es co n ge l ac i ó

de

ci cl e s

de

Per dur a terme aquest estudi de l‘estabilitat:
1) Preparar els materials de control i emmagatzemar-los, a
temperatura de congelació (-20 ºC o -80 ºC), durant un
període de temps mínim de 12 hores abans de la seva
descongelació.
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2) Una vegada transcorregut el període de temps
d‘emmagatzematge dels materials de control, després de
temperar-los i agitar-los, es processen aleatòriament, en una
mateixa sèrie, un mínim de sis vegades.
3) Per a cada material de control, calcular la diferència relativa
percentual (PD) utilitzant la següent fórmula:

on Xi és cada un dels valors mesurats obtinguts en el
material de control, Y és el valor teòric o nominal del
material de control i n és el nombre de vegades que s‘ha
processat el material de control i (n = 6 en el nostre cas).
Seguint els criteris del CLSI (8), l‘EMA (9) i la FDA (20),
es considera que la magnitud en estudi és estable si la
diferència relativa percentual PD està compresa entre  15
%.
Abans de realitzar cap càlcul, s‘ha de comprovar que no
existeixi cap valor aberrant, per exemple, utilitzant la prova
no paramètrica de Dixon.
4) Tornar a emmagatzemar els materials de control a la
temperatura de congelació, durant un altre període de temps
mínim de 12 hores i repetir els punts 2) i 3) d‘aquest
apartat.
5) El nombre de cicles de congelació-descongelació
correspondrà al nombre de vegades en que s‘ha realitzat
aquest estudi de l‘estabilitat i les diferències relatives
percentuals obtingudes han estat compreses entre  15 %.

Seguint els criteris del CLSI (8), l‘EMA (9) i la FDA (20),
es considera que la magnitud en estudi és estable si la
diferència relativa percentual PD està compresa entre  15
%.
4 . 1 1 . 2 . 5 . Es t u d i d e l ‘ es t ab i l i t a t e n el mo s t rej ad o r
au t o màt i c
Per a dur a terme aquest estudi de l‘estabilitat:
1) Decidir el període de temps i les condicions
d‘emmagatzematge que es volen estudiar.
2) Realitzar el procés d‘extracció (el que es vagi a fer servir)
en els materials de control i emmagatzemar els extractes
durant el període de temps i sota les condicions prèviament
escollides.
NOTA: Habitualment, els diferents períodes de temps en
estudi solen estar compresos entre una i quaranta-vuit hores
i les condicions d‘emmagatzematge solen ser a temperatura
ambient o a temperatura de refrigeració (2-8 ºC).
3) Una vegada transcorregut els períodes de temps
d‘emmagatzematge dels extractes dels materials de control,
després de temperar-los i agitar-los, es processen
aleatòriament i en una mateixa sèrie un mínim de 6
vegades.
NOTA: NO s‘ha de realitzar el procés d‘extracció dels
mateixos, és a dir, s‘introdueixen directament en el sistema
cromatogràfic i es processen.
4) Per a cada extracte del material de control, calcular la
diferència relativa percentual (PD) utilitzant la següent
fórmula:

4 . 1 1 . 2 . 4 . Es t u d i d e l ‘ es t ab i l i t at a cu rt t e r mi n i en
mo s t re s d e p aci en t s
Per a dur a terme aquest estudi de l‘estabilitat:
1) Decidir el període de temps i les condicions
d‘emmagatzematge de les mostres de pacients.
NOTA: Habitualment, al laboratori clínic, una vegada
processades les mostres de pacients aquestes són
emmagatzemades a una temperatura de refrigeració (2-8 ºC)
durant un període de temps comprés entre una setmana i un
mes. En alguns laboratoris, les mostres són
emmagatzemades a una temperatura de congelació (-20 º C
o -80 ºC) per tal de poder-les conservar durant períodes de
temps més llargs (mesos o anys).
2) Processar, aleatòriament i en una mateixa sèrie, les diferents
mostres de pacients (període de temps = t0).
3) Emmagatzemar les mostres durant el període de temps i
sota les condicions prèviament escollides.
4) Una vegada transcorregut el període de temps
d‘emmagatzematge de les mostres (període de temps = t1),
temperar-les i processar-les, aleatòriament i en una mateixa
sèrie.
5) Calcular la diferència relativa percentual (PD) utilitzant la
següent fórmula::

on Xi és el valor mesurat obtingut en cada una de les
mostres processades en el període de temps t 1, Yi el valor
mesurat obtingut en cada un de les mostres processades en
el període de temps t0 i n és el nombre de parelles de
mostres emprades en l‘estudi (20, en el nostre cas).

on Xi és cada un dels valors mesurats obtinguts en l‘extracte
del material de control, Y és el valor teòric o nominal de
l‘extracte del material de control i n és el nombre de
vegades que s‘ha processat l‘extracte del material de control
(n = 6 en el nostre cas).
Seguint els criteris del CLSI (8), l‘EMA (9) i la FDA (20),
es considera que la magnitud en estudi és estable si la
diferència relativa percentual PD està compresa entre  15
%.
Abans de realitzar cap càlcul, s‘ha de comprovar que no
existeixi cap valor aberrant, per exemple, utilitzant la prova
no paramètrica de Dixon.
A l‘Annex 9, es pot trobar un exemple de com dur a terme els
estudis d‘estabilitat.

Els Annexos d‘aquest document es poden trobar en línia a:
Annex 1: http://www.acclc.cat/continguts/mat_sup_1.pdf
Annex 2: http://www.acclc.cat/continguts/mat_sup_2.pdf
Annex 3: http://www.acclc.cat/continguts/mat_sup_3.xlsx
Annex 4: http://www.acclc.cat/continguts/mat_sup_4.xlsx
Annex 5: http://www.acclc.cat/continguts/mat_sup_5.xlsx
Annex 6: http://www.acclc.cat/continguts/mat_sup_6.xlsx
Annex 7: http://www.acclc.cat/continguts/mat_sup_7.xlsx
Annex 8: http://www.acclc.cat/continguts/mat_sup_8.xlsx
Annex 9: http://www.acclc.cat/continguts/mat_sup_9.xlsx
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Introducció
Què és la vida? recull les conferències impartides el 1943 per
Erwin Schrödinger, vienès, guardonat amb el Premi Nobel de
Física una dècada abans, mentre fa estada a Dublín fugint de
l'Europa sotmesa al nazisme.
Aquest article tracta de la gènesi i les repercussions d'aquest
llibre, breu però influent, en el context de la biologia molecular.
La seva traducció a la llengua catalana es publica el 1984 (1),
inclosa en una col·lecció de clàssics del pensament modern
(Figura 1).

fisiologia es fonen llavors en una sola disciplina. És a dir, la
biologia molecular deixa de ser l'ocupació de científics aïllats,
cadascun d'ells ocupat en un problema particular i un organisme
concret. S'imposa un esforç conjunt, humà i tècnic. [...] la
biologia arriba a associar-se estretament a la física i la química»
(2).
Tres físics eminents estan relacionats amb el naixement de la
biologia molecular: Niels Bohr, Max Delbrück i Erwin
Shrödinger.
Tal com s'explica a continuació, Niels Bohr és el causant de la
dedicació a la biologia de Max Delbrück, i Erwin Shrödinger
esdevé un dels difusors de les idees d'aquest últim (3, 4).
Niels Bohr
El seu pare és professor de fisiologia a la Universitat de
Copenhaguen. De jove, Niels Bohr col·labora sovint en el
laboratori de la universitat i participa en els debats que tenen lloc
a la casa familiar (5).
El 1932 dóna la conferència inaugural al Congrés
Internacional de Fototeràpia que titula «La llum i la vida», on
exposa la seva visió de la biologia des de la física (6). A banda de
publicar-se en les actes del congrés, el text també es difon per
mitjà de la revista Nature (7).

Figura 1. Què és la vida? d’Erwin Schrödinger.
La contribució de l'àmbit de la física als inicis de la biologia
molecular
En la biologia molecular col·laboren experts en les diverses
àrees del coneixement. Així és com Francis Jacob, metge i
genetista, resumeix el caràcter multidisciplinari dels inicis de la
biologia molecular: «La bioquímica i la física, la genètica i la

———

La conferència no té cap impacte immediat en els biòlegs del
moment, però sí una conseqüència a més llarg termini. Entre els
assistents hi ha un físic jove, Max Delbrück, que decideix
replantejar-se la seva activitat investigadora (8).
Max Delbrück
Max Delbrück treballa, a l'època, a l'Institut de Química
Kàiser Guillem de Berlín. Funda un grup de discussió on
participen el genetista rus Nikolai Timoféeff-Ressovsky, expert
en Drosophila melanogaster, i el físic Karl Zimmer, expert en
radiacions ionitzants. El 1935 publiquen un article influent, de
més de cinquanta pàgines: «La naturalesa de les mutacions
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genètiques i l'estructura dels gens», en la revista de la Societat
Científica de Göttingen (9, 10).
L'article analitza la freqüència de les mutacions en funció de
la dosis de raigs X i de la temperatura (11). Max Delbrück
descriu el model teòric de l'estructura del gen, suggerint que és
una entitat polimèrica (12). Com ell mateix recorda: «Els gens,
en aquell temps, eren considerats unitats algebraiques en la
ciència combinatòria de la genètica [...]» (13).
L'article apareix en una revista que pocs científics llegeixen,
però les separates circulen profusament. Es coneix com l'article
dels tres autors, per emfatitzar el seu caràcter interdisciplinari, o
també l'opuscle verd, a causa del color de les cobertes de les
separates. És recordat, a l'actualitat, no tant pel contingut, sinó
per la seva influència en Erwin Schrödinger, i, a través d'ell, en
una generació de científics més joves. La publicació del llibre
Creating a physical biology: the three-man paper and early
molecular biology (14) commemora aquest article, amb assajos
sobre els seus orígens històrics, les perspectives filosòfiques i,
per primera vegada, la traducció a l'anglès de l'original en llengua
alemanya.
Dos anys més tard, Max Delbrück deixa Alemanya per anar a
l'Institut de Tecnologia de Califòrnia (Caltech) on aprèn els
avantatges de la utilització dels bacteriòfags, avantatges que són
conseqüència de la seva simplicitat i rapidesa reproductiva (15).
El Premi Nobel li arribarà «per les seves descobertes relatives al
mecanisme de la replicació i l'estructura genètica dels virus»
(16).
Erwin Schrödinger
D'acord amb el retrat que fa la seva filla, la personalitat
d'Erwin Schrödinger ve marcada per la Viena del tombant del
segle dinou al vint (17). Es refereix al sistema educatiu, amb
l'accent en les humanitats, i a un ambient intel·lectual estimulant.
Diu: «El meu pare fugia de l'especialització i s'esforçava per ser
un generalista en tots els sentits. I així era tota la seva generació».
L'interès d'Erwin Schrödinger per la biologia es remunta a la
infància. Llegeix aviat l'Origen de les espècies de Charles
Darwin, que comenta amb el seu pare, afeccionat a la botànica.
«Per descomptat, em vaig convertir en un ardent seguidor del
darwinisme, i, encara ho sóc» (18).
A la Universitat de Viena estudia física, però llegeix també els
biòlegs clàssics (19). El seu amic més proper és Franz Frimmel,
un estudiant de botànica amb qui té llargues converses: «[...]
l'únic amic de debò que he tingut [...] moltes nits fèiem llargues
passejades [...] immersos en discussions filosòfiques» (18). Els
quaderns d'Erwin Schrödinger d'aquesta època mostren un ampli
interès en temes no relacionats directament amb la física, com la
filosofia índia o europea (20).
Al final de la seva estada a la Universitat de Zuric, a la
Càtedra de Física Teòrica, publica els sis articles que
constitueixen el fonament de la mecànica ondulatòria (21). El
1933 rep el Premi Nobel de Física, juntament amb Paul Dirac,
«pel descobriment de noves formes productives de la teoria
atòmica» (22).
Erwin Schrödinger a Dublín
El 1940 el govern de la república irlandesa funda l'Institut
d'Estudis Avançats de Dublín, i el primer ministre, Éamonn de
Valera, li ofereix la direcció de l'Escola de Física Teòrica (23).
Encara que l'ambient irlandès tendeix al puritanisme, a la pràctica
respecta el tipus de vida familiar poc convencional d'Erwin
Schrödinger (21, 24), el qual roman a Irlanda fins que pot
retornar a Àustria el 1956.

Entre les seves obligacions hi ha la d'impartir una sèrie de
conferències públiques. Paul Peter Ewald, físic alemany, també
refugiat, que està ensenyant a la Universitat de Belfast, li mostra
l'article «La naturalesa de les mutacions genètiques i l'estructura
dels gens» de Max Delbrück. Aquest article, juntament amb els
llibres de genètica (20), esdevé la base de la sèrie de tres
conferències que imparteix al Trinity College de Dublín, el febrer
del 1943, amb el títol Què és la vida?
Hi assisteixen polítics, diplomàtics i un gran nombre de
personalitats de l'art i l'estament eclesiàstic. Cal repetir les
conferències en altres dies, a causa de la gran assistència de
públic. A la premsa, l'Irish Times (20), i la revista Time es fan
ressò de l'esdeveniment (25, 26).
Les idees principals de Què és la vida?
Entre les idees tractades hi ha la discussió de la naturalesa de
la vida a partir de la segona llei de la termodinàmica. Aquesta llei
estableix que l'univers tendeix cap al desordre, la màxima
entropia (27). O sigui, amb el pas del temps, l'entropia de
qualsevol sistema aïllat va augmentant. Els organismes retarden
aquest procès temporalment, mitjançant processos metabòlics,
absorbint de l'entorn el que necessiten (28). D'acord amb
l'expressió emprada en el text, els organismes han de «beure
ordre» del seu medi ambient.
L'autor introdueix la metàfora del codi hereditari en els
cromosomes: «Són aquests cromosomes, o probablement només
una fibra axial en els cromosomes què veiem al microscopi, els
que contenen, en forma de codi xifrat, la configuració completa
del desenvolupament de l'individu i de les seves funcions en
l'estat madur».
L'analogia amb l'alfabet Morse es fa evident en relació a la
informació codificada: «A tall d'il·lustració, penseu en l'alfabet
Morse. Els dos signes diferents, el punt i la ratlla, en grups ben
ordenats, de no més de quatre, admeten trenta combinacions
diferents».
Un altre tema desenvolupat és la naturalesa del material
genètic, que l'autor equipara a un cristall aperiòdic. Argumenta
que el material genètic ha de tenir l'estabilitat d'un cristall, però
ha de ser portador d'informació, és a dir, no ha de tenir la
uniformitat del cristall ordinari. «La diferència d'estructura [entre
un cristall i l'altre] és similar a la que hi ha entre un paper corrent
d'empaperar, on el mateix motiu apareix una i altra vegada, i una
obra mestra del brodat, com ara un tapís de Rafael, que no
exhibeix una repetició monòtona, sinó un disseny elaborat,
coherent i expressiu, traçat pel gran mestre».
Les referències al treball de Max Delbrück són explícites i
freqüents. Per exemple, «[...] seguim a M. Delbrück, en un article
de Delbrück, N. W. Timoféëff i K. G. Zimmer, que és també la
font principal de la teoria que s'exposa en els dos capítols
següents». El cinquè capítol es titula «Discussió i verificació del
model Delbrück».
La publicació de Què és la vida?
En preparar la versió impresa de les conferències, Erwin
Schrödinger afegeix un epíleg titulat «Determinisme i lliure
albir», on desenvolupa les seves conclusions filosòfiques. L'autor
cita textos indis, els Upanishads, i el filòsof Arthur
Schopenhauer. Afirma que la pluralitat de la consciència dels
individus és il·lusòria i identifica la consciència individual amb
una consciència universal única. La consciència, per tant, és un
singulare tantum, un terme que designa allò no s'usa en forma
plural.
A causa d'aquest fet, l'editorial dublinesa, alertada per
l'autoritat eclesiàstica, es nega a la impressió del text complet i es
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destrueixen les planxes metàl·liques (25, 21). En conseqüència, la
Cambridge University Press es fa càrrec de la publicació, la qual
cosa, juntament amb la popularitat de l'autor, afavoreix la difusió
del text.
El llibre es publica el 1944. Se'n fan ressenyes, amb opinions
diverses, a les publicacions científiques com Nature (29), Journal
of Heredity (30), The Quarterly Review of Biology (31) o British
Medical Journal (32). Les ressenyes també apareixen a
publicacions filosòfiques i religioses (20, 33). A l'Encyclopaedia
Britannica del 1948, el llibre consta a la bibliografia de l'article
sobre el protoplasma. Segueixen traduccions a diversos idiomes i
una segona edició el 1948.
Tot just acabada la segona guerra mundial, té lloc una trobada
per abordar els "Problemes a la frontera entre la física i la
biologia", a Washington, amb els auspicis de l'Acadèmia
Nacional de Ciències. Max Delbrück obre la discussió afirmant
que el llibre d'Erwin Schrödinger és l'estímul que els ha portat a
reunir-se (25).
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Una carta i algunes declaracions
A continuació, a títol d'exemple, es recullen algunes
declaracions de tres científics rellevants sobre la influència de
Què és la vida? en les seves vides professionals.
L'abril del 1953, James Watson i Francis Crick publiquen a
Nature el famós article, d'una pàgina i escaig, on descriuen
l'estructura del DNA (34). Un segon article segueix, poc després,
on es pot llegir que «[...] sembla probable que la seqüència
detallada de les bases és el codi que porta la informació genètica»
(35). L'agost següent, Francis Crick escriu una carta1 a Erwin
Schrödinger on li agraeix la inspiració aportada pel llibre (Figura
2). Diu així:
«Un cop comentàvem amb Watson què ens havia portat a
dedicar-nos a la biologia molecular, i vam descobrir que a tots
dos ens havia influenciat el seu petit llibre Què és la vida?.
Creiem que li podrien interessar les còpies adjuntes. Sembla que
el seu terme "cristall aperiòdic" hagi de ser molt oportú».

Figura 2. La carta de Francis Crick a Erwin Schrödinger, dipositada a la biblioteca de l'Escola de Física Teòrica de l'Institut d'Estudis
Avançats de Dublín. 1

———
1

L'autor d'aquest article agraeix a George Rogers, bibliotecari de l'Escola de Física Teòrica de l'Institut d'Estudis Avançats de Dublín, l'enviament de la còpia de
la carta de Francis Crick a Erwin Schrödinger que apareix en la figura 1 i la seva amabilitat en autoritzar la seva publicació en aquest article.
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El 1962, quasi dues dècades després de les conferències de
Dublín, Francis Crick, James Watson i Maurice Wilkins reben
conjuntament el Premi Nobel de Fisiologia o Medicina «per les
seves descobertes relacionades amb l'estructura molecular dels
àcids nucleics i la seva importància per a la transmissió de la
informació en els sers vius» (36).
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1. Introducció
Una variable és un símbol (per exemple, X) que representa
una propietat. Com és natural, cada valor possible (individual) de
la propietat és un valor possible de la variable que la representa.
Les variables poden ser controlades i aleatòries. Una variable
controlada (també anomenada variable dependent) pot tenir
només els valors que se li permeti tenir, mentre que una variable
aleatòria (també anomenada variable independent o variable
estocàstica) és una variable capaç d’adoptar qualsevol valor d'un
conjunt particular de valors i que té associada una distribució de
probabilitat.
Les variables aleatòries poden ser contínues o discretes. Una
variable contínua és una variable aleatòria que pot adoptar tots
els valors compresos en un interval finit o infinit; en les ciències
de laboratori clínic aquestes variables prenen qualsevol valor dins
d’un interval finit de valors numèrics reals (els valors
compatibles amb la vida). D’altra banda, una variable discreta és
una variable aleatòria que només pot adoptar valors aïllats;
aquests valors poden ser nombres naturals, nombres ordinals,
valors ordinals no numèrics, valors nominals, inclosos els
nombres sense significat numèric o ordinal, les categories, els
codis, etc (1).
El conjunt de valors d’una variable constitueix una població
[estadística] i un subconjunt representatiu d’una població
estadística és una mostra [estadística]. Les mostres estadístiques
es poden dividir en diverses classes segons el nombre, n,
d’elements que la formen: si n < 10 la mostra es considera molt
petita, si n < 30 la mostra es considera petita, si n > 30 la mostra
es considera gran i si n > 100 la mostra es considera molt gran
(2). D’altra banda, la freqüència relativa amb què apareix un
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esdeveniment tendeix a estabilitzar-se cap a un valor fix, i degut
a aquest fet, conegut com a llei dels grans nombres, es pot definir
la probabilitat d'un esdeveniment (probabilitat d’obtenir un cert
valor mesurat, per exemple) com el nombre cap el qual tendeix la
freqüència relativa en repetir l'experiment o l’observació moltes
vegades. És a dir, es poden fer equivalents la freqüència i la
probabilitat.
Des d’un punt de vista experimental, els valors d’una propietat
(d’una variable) tenen una relació empírica amb la freqüència
amb què es produeixen; aquesta relació empírica s’anomena
distribució de freqüències (3) i sol representar-se textualment per
una taula de freqüències, o gràficament mitjançant un
histograma de freqüències (3) (també anomenat diagrama de
freqüències), un polígon de freqüències o una corba de
freqüències. Un exemple d’això és la mesura de la concentració
de substància de colesterol en el plasma de pacients que han patit
un infart agut de miocardi. Els valors mesurats s’agrupen en
classes, cadascuna de les quals té una certa freqüència; això dóna
lloc a una distribució de freqüències que es pot representar
gràficament com s’ha dit unes línies més amunt (Figura 1).
En els histogrames els valors solen agrupar-se en classes
(intervals numèrics) més o menys amples; aquestes classes es
caracteritzen pel seu centre de classe i els seus límits de classe.
Això dóna lloc a un seguit de rectangles contigus, la base dels
quals és un interval de classe i l’alçada la freqüència de valors
pertanyents a cada classe. Si unim els centres de classe de la part
superior de cada rectangle, obtindrem un polígon de freqüències
(Figura 1), i si considerem que el nombre de valors és infinit (o
molt gran), un polígon de freqüències es converteix en una corba
de freqüències (Figura 2) que és la que correspondrà
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aproximadament a una funció densitat de probabilitat, de la que
en parlarem més endavant.

3. Distribució de Poisson
La distribució de Poisson és la distribució de probabilitats
duna variable aleatòria discreta, X, de tal manera que:

P[ X  x] 

m x m
e
x!

on m és l’esperança matemàtica, és a dir la mitjana, que en
aquesta distribució és igual a la variància (3). Els valors de x són
nombres naturals que tenen lloc amb freqüències petites, raó per
la qual a aquestes distribucions també se les anomena
distribucions d’esdeveniments rars (o poc freqüents).
Figura 1. Histograma i polígon de freqüències relatives de la
concentració de substància (mmol/L) de colesterol en el plasma de
pacients que han patit un infart agut de miocardi.

Aquestes distribucions, en les ciències de laboratori clínic,
tenen interès especial en citohematologia (6, 7) i en
microbiologia (8-10).
4. Distribució de Laplace-Gauss
La distribució de Laplace-Gauss o distribució normal, N (µ,
σ), és la distribució de probabilitats d’una variable aleatòria
contínua la funció de densitat de probabilitats de la qual és
(Figura 3):

f (X ) 



1
2

2

e

( x )2
2 2

on x és un valor possible d’X, que pot anar de  a +, µ és la
mitjana i σ2 la variància (3).

Figura 2. Histograma i corbes de polígon de freqüència.

Les corbes de freqüències poden ser simètriques respecte a un eix
central que passa per la moda, o esbiaixades a la dreta (biaix
positiu, com el de la Figura 1) o a l’esquerra (biaix negatiu)
respecte a l’eix esmentat. Depenent del nombre de modes que
tinguin poden ser unimodals, bimodals o multimodals.

Aquesta funció es caracteritza, entre d’altres propietats, per
originar una corba simètrica respecte a un eix central
corresponent a la mitjana i que coincideix amb la mediana i la
moda. D’altra banda, l’interval [µ ± 1σ] conté el 68,28 % dels
valors possibles, l’interval [µ ± 2σ], el 95,46 % i l’interval [µ ±
3σ], el 99,73 %. Per extensió, sempre que la mostra sigui molt
gran (n > 100), això és aplicable als estadísticsx i s.

2. Distribució de probabilitats
En l’exemple del colesterol exposat a la introducció, fent
l’equivalència entre freqüència i probabilitats, es pot passar dels
conceptes empírics de distribució freqüències i de corba de
freqüències als conceptes teòrics de distribució de probabilitats i
de funció de densitat de probabilitat, respectivament.
Una distribució de probabilitats (o llei de probabilitat) és un
conjunt de parells (x, f(x)) associat a una variable aleatòria X (3).
Si aquesta variable és discreta, f(x) = P [X = x] (4). Si X és una
variable contínua, f(x) és la funció de densitat de probabilitat,
que descriu la probabilitat relativa que X assoleixi un valor donat
(4, 5). [En molts textos escrits en anglès la funció de densitat de
probabilitat l’abrevia com PDF].
Una activitat empiricoteòrica és estudiar quina funció de
densitat de probabilitat, que expressa una llei de probabilitats,
millor s’aproxima a la corba de freqüències. Això és el cas de les
proves estadístiques de normalitat («gaussianitat») que es troben
a les aplicacions informàtiques d’estadística.
En els apartats que segueixen revisarem les principals
distribucions de probabilitats (lleis de probabilitats) que per una
raó o una altra tenen interès en les ciències de laboratori clínic.

Figura 3. Funció de densitat de probabilitat de la distribució de LaplaceGauss, on a l'eix de les abscisses es representen els valors de la variable i
al de les ordenades la freqüència de cada valor.

D’altra banda, encara que una població d’una variable
aleatòria contínua no segueixi la llei de Laplace-Gauss, si es
prenen a l'atzar mostres grans (n > 30) d’aquesta població, les
seves mitjanes sí que la segueixen. Aquest fet es coneix com el
teorema central del límit o teorema del límit central.
Com ja hem vist anteriorment, les proves de normalitat o
d’ajust a la distribució de Laplace-Gauss s’apliquen a una sèrie
de valors que pren una variable (valors obtinguts en una mostra)
amb l’objectiu de saber si la distribució d’aquesta variable en la
població d’on procedeixen aquests valors s’ajusta o no a una
distribució de Laplace-Gauss. S’han descrit diverses proves de
normalitat, de les quals les més utilitzades en ciències de
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laboratori clínic són les de Shapiro-Wilk i de Anderson-Darling,
ambdues incloses en les aplicacions informàtiques d’estadística
d’ús habitual (SPSS, Analyse-it, etc.). Les proves de normalitat
no confirmen que una corba de freqüències obeeixi la llei de
Laplace-Gauss, només indiquen que s’hi aproxima força.
Pot ser que una variable aleatòria contínua, X, no quedi
representada per una distribució de Laplace-Gauss —fet freqüent
en el cas de magnituds biològiques humanes (11)—, però si
aquesta variable es transforma matemàticament d’una manera
apropiada (12), llavors pot ser que s’ajusti a una distribució de
Laplace-Gauss. Les transformacions més emprades són les
següents:


en cas que la corba de freqüències mostri una asimetria cap
a la dreta (o positiva), es poden aplicar les transformacions
Y = log(X + c) o Y  ( X  c )



en cas que la corba de freqüències mostri una asimetria cap
a l’esquerra (o negativa), es poden aplicar les
transformacions Y = 10 (X + c) o Y  ( X  c) 2

on F  0, i 1 i 2 = 1, 2, 3, ... (paràmetres equivalents a
l’estadístic grau de llibertat 2 en el cas d’una mostra) i  = funció
gamma = (m):


Γ (m)   x m 1e  x dx
0

on x és un valor d’una variable aleatòria contínua X i m és un
paràmetre que determina la forma de la distribució; si m és un
nombre enter, llavors (m) = (m  1)!.
Gràficament es caracteritza per ser asimètrica i prendre només
valors positius (Figura 5).

on c és una constant que acostuma a ser 1. Cal no oblidar que
un cop tractats els valors transformats, s’ha de fer la
transformació inversa per retornar els valors a la seva escala de
mesura original.
En les ciències de laboratori clínic, aquesta distribució de
probabilitats és molt emprada en el control intern de la qualitat,
en l’avaluació externa de la qualitat i en l’estimació dels intervals
de referència biològics, entre d’altres.
Un cas particular de la distribució de Laplace-Gauss, utilitzada
per al càlcul de probabilitats, és la distribució normal
estandarditzada (o tipificada). És aquella que té una mitjana µ =
0 i una desviació estàndard σ = 1 (Figura 4). Una variable X
ajustada a una distribució de Laplace-Gauss N (µ, σ) es pot
transformar a una variable Z ajustada a una distribució normal
estandarditzada N (0, 1) mitjançant la següent transformació:
Z

X 



Cal remarcar que aquesta transformació sovint no es pot dur a
terme ja que habitualment no es disposa d’una bona estimació de
la desviació estàndard poblacional.

Figura 5. Funció de densitat de probabilitats de la distribució F. L’eix de
les abscisses representa els valors possibles d’F i el de les ordenades la
freqüència de cada valor. Els símbols d1 i d2 corresponen als dos graus
de llibertat 1 i 2. S’observa que al augmentar els graus de llibertat la
distribució és més propera a la distribució de Laplace-Gauss.

Aquesta distribució de probabilitats és la base de les proves
paramètriques de comparació de variàncies i per a l’anàlisi de la
variància, com es veurà en uns altres documents docents.
6. Distribució t
La distribució t o distribució d’Student (també anomenada
distribució d’Student-Fisher) és una distribució de probabilitats
d’una variable aleatòria contínua la funció de densitat de
probabilitats és (3):

f (t , ) =

Γ(

 1



)

2

Γ ( ) n
2

(1 

t2



)

1
 ( 1)
2

on  < t < +,  = 1, 2, 3, ... (paràmetre equivalent a
l’estadístic grau de llibertat en el cas d’una mostra) i  = funció
gamma = (m):


Γ (m)   x m 1e  x dx
0

Figura 4. Distribució normal estandarditzada N (0, 1).

5. Distribució F
La distribució F (també anomenada distribució F d’Snedecor)
és una distribució de probabilitats d’una variable aleatòria
contínua la funció de densitat de probabilitats de la qual és (3):

f ( F ; 1 , 2 ) 

Γ (( 1  2 ) / 2)
F (1 / 2)1
( 1 )1 / 2 ( 2 ) 2 / 2
Γ ( 1 / 2) Γ ( 2 / 2)
( 1 F  2 ) (1  2 ) / 2

on x és un valor d’una variable aleatòria contínua X i m és un
paràmetre que determina la forma de la distribució; si m és un
nombre enter, llavors (m) = (m  1)!.
La funció densitat de probabilitats de la distribució t canvia
segons el valor del paràmetre , aproximant-se a una distribució
de Laplace-Gauss a mesura que  s’apropa a infinit (Figura 6).
En el cas d’una mostra, el paràmetre  correspon als graus de

———
2

En general, els graus de llibertat corresponen a la grandària de la mostra
menys el nombre de paràmetres que s’han d’estimar a partir d’aquesta mostra.
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llibertat, és a dir, a la grandària de la mostra menys el nombre de
paràmetres que s’han d’estimar a partir d’aquesta mostra.

Aquesta distribució de probabilitats serveix per a l’estimació
intervalar (estimar intervals de confiança) de les variàncies i és
la base de les proves paramètriques de comparació de
proporcions, amb valors independents o aparellats, proves
d’independència entre dos valors nominals, o entre dos valors
ordinals binaris, com es veurà en uns altres documents docents.
8. Distribució uniforme contínua

Figura 6. Funció de densitat de probabilitats de la distribució t. L’eix de
les abscisses representa els valors possibles de t i el de les ordenades la
freqüència de cada valor. S’observa que al augmentar els graus de
llibertat,, la distribució és més propera a la distribució de LaplaceGauss.

Aquesta distribució de probabilitats serveix per a l’estimació
intervalar (estimació d’intervals de confiança) de les mitjanes i és
la base de les proves paramètriques de comparació de mitjanes i
de comparació de dues variàncies de valors aparellats, com es
veurà en uns altres documents docents.
7. Distribució χ

2
2

La distribució χ o distribució chi-quadrat és una distribució
de probabilitats d’una variable aleatòria contínua la funció de
densitat de probabilitats de la qual és (3):
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on χ  0, i 1 = 1, 2, 3, ... (paràmetre equivalent a l’estadístic
grau de llibertat en el cas d’una mostra) i  = funció gamma =
(m):
2



Γ (m)   x m 1e  x dx
0

on x és un valor d’una variable aleatòria contínua X i m és un
paràmetre que determina la forma de la distribució; si m és un
nombre enter, llavors (m) = (m  1)!.

La distribució uniforme contínua o distribució rectangular
contínua és una distribució de probabilitats d’una variable
aleatòria contínua (Figura 8) la funció de densitat de probabilitats
és constant dins un interval finit [a, b] i zero fora d’aquest
interval (3). En aquesta distribució, qualsevol valor x de la
variable aleatòria contínua X té la mateixa probabilitat d’ocórrer
(és equiprobable). En aquesta distribució de probabilitats la
desviació estàndard és igual a l’amplitud de la distribució [a, b]
dividida per √12.
En ciències de laboratori clínic, aquesta distribució de
probabilitats serveix per estimar la incertesa estàndard de mesura
corresponent a la imprecisió interdiària (precisió en condicions
intermèdies) d’un dispositiu volumètric (proveta, bureta, pipeta
graduada, etc.), d’una balança, de les variacions de temperatura
(cita) o de l’arrodoniment d’un número (13, 14).
9. Distribució triangular rectangular contínua
La distribució triangular rectangular contínua és una
distribució de probabilitats d’una variable aleatòria contínua
(Figura 8) en la que desviació estàndard és igual a l’amplitud de
la distribució [a, b] dividida per √18.
En ciències de laboratori clínic, aquesta distribució de
probabilitats serveix per estimar la incertesa estàndard de mesura
corresponent a les magnituds influents (15) o a la inestabilitat
(16).
10. Distribució triangular isòsceles contínua
La distribució triangular isòsceles contínua és una distribució
de probabilitats d’una variable aleatòria contínua (Figura 8) en la
que la desviació estàndard és igual a l’amplitud de la distribució
[a, b] dividida per √24.
En ciències de laboratori clínic, aquesta distribució de
probabilitats serveix per estimar la incertesa estàndard de mesura
corresponent al calibratge del dispositiu volumètric emprat (13,
14).

Gràficament la distribució χ2 es caracteritza per ser asimètrica
i amb valors ≥ 0 (Figura 7).

(I)

Figura 7. Funció de densitat de probabilitats de la distribució χ2. L’eix
de les abscisses representa els valors possibles de χ2 i el de les ordenades
la freqüència de cada valor. El símbol k correspon als graus de llibertat .

(II)

(III)
Figura 8. Distribucions (I) uniforme contínua, (II) triangular rectangular
contínua i (III) triangular isòsceles contínua.
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1. Introducció
La ceftazidima (Figura 1) és un antibiòtic -lactàmic de la
família de les cefalosporines de tercera generació que
s'administra en pacients crítics amb sèpsia, i en pacients amb
infeccions osteoarticulars per Pseudomonas aeruginosa. En
aquest tipus de pacients, a més dels problemes relacionats amb la
variabilitat farmacocinètica i farmacodinàmica de la ceftazidima
(CFT), cal tenir present la possibilitat de desenvolupar una
resistència al fàrmac durant el temps que dura el tractament
antimicrobià. Com a conseqüència d'aquestes consideracions, són
varis els estudis que recomanen la individualització de la dosi de
CFT mitjançant el seguiment de la seva concentració en el
plasma (1-13).
En l'actualitat, el mesurament d'aquesta magnitud
farmacològica es realitza emprant sistemes de mesura que es
basen en la cromatografia líquida d’alta eficàcia o HPLC
(acrònim de l’anglès high-performance liquid chromatography)
acoblada a l’espectrometria d’absorció molecular a l'ultraviolat
(14-17), l'HPLC acoblada a l'espectrometria de masses o MS
(acrònim de l'anglès mass spectrometry) o l'HPLC acoblada a
l'espectrometria de masses en tàndem o MS/MS (acrònim de
l'anglès tandem mass spectrometry) (18-24).
En els darrers anys s'han desenvolupat altres sistemes
cromatogràfics basats en la cromatografia líquida d'alta i ràpida
eficàcia o UHPC (acrònim de l’anglès ultra high-performance
liquid chromatography) que permeten treballar amb columnes
analítiques amb farcits de partícules inferiors a 2 µm. Aquest
tipus de columnes, al presentar partícules d'una grandària menor
a les utilitzades en les columnes d'HPLC convencional (3,5-5,0
µm), proporcionen una major resolució i eficàcia
cromatogràfiques en un menor temps, permetent escurçar els
temps de retenció. A més, aquesta menor grandària permet que es
precisi un menor volum de mostra per obtenir una mateixa

———

relació senyal/soroll, sent aquesta característica ideal si es pretén
acoblar un cromatògraf líquid d'alta resolució a un espectròmetre
de masses (2527). D'altra banda, ja que en un sistema UHPCMS/MS els temps de retenció per separar els components d'una
mostra són més curts, l'efecte que exerceixen les interferències
iòniques durant el procés d'ionització es redueix
considerablement permetent que l'efecte matriu sigui menor o,
fins i tot, menyspreable (28, 29).
L’objectiu d’aquest treball és desenvolupar un procediment de
mesura i validar un sistema basat en la UHPC-MS/MS per al
mesurament de la concentració de massa de ceftazidima en el
plasma.

Figura 1. Estructura química de la ceftazidima i la cefotaxima
(estàndard intern).

http://www.acclc.cat/continguts/ivv179.pdf
2015  ACCLC. Tots els drets reservats.

40

41

R. Rigo Bonnin et al. / In vitro veritas 2015;16:4048

2. Material i mètodes
2.1. Productes químics
L'acetonitril, l'aigua i el metanol de qualitat HPLC-MS
utilitzats són proporcionats per Merck Biosciences (Darmstadt,
Alemanya). Per altra banda, altres productes com l'àcid fòrmic i
l'1,2-dicloretà s’obtenen de Sigma-Aldrich (Steinhem,
Alemanya).
La ceftazidima emprada per a la preparació de materials de
calibratge i de control és subministrada pel Laboratorio Ramón
Sala (Sant Joan Despí, Barcelona, Espanya).
La cefotaxima (Figura 1) que s'utilitza com a estàndard intern
és donada pels Laboratorios Normon (Tres Cantos, Madrid,
Espanya).
2.2. Material de blanc
El material de blanc es prepara a partir de 30 mostres de
pacients que no estan en tractament amb CFT o cefotaxima
(CEFO). Aquestes mostres s’obtenen mitjançant punció venosa i
es recullen en tubs de plasma amb heparina de liti (Vacuette,
Kremsmünster, Àustria). Posteriorment, les mostres són
centrifugades a 1200 g durant 10 minuts a (4 ± 1) ºC.
Seguidament es realitza una barreja dels plasmes, s'agita durant 5
minuts amb l’ajuda d’un agitador magnètic i s'emmagatzema
durant un temps inferior a 3 hores a (2-8) ºC fins a la seva
utilització.
2.3. Materials de calibratge, materials de control i solució de
treball de l'estàndard intern
A partir de pesades diferents, es preparen dues solucions
primàries de CFT 2,0 g/L en aigua de qualitat HPLC-MS, una per
als materials de calibratge i una altra per als materials de control.
Seguidament, s’elaboren diferents solucions aquoses secundàries
(set per als materials de calibratge i tres per als materials de
control) que presenten 10 vegades el valor teòric dels materials
de calibratge i de control que es faran servir. Els materials de
calibratge (0, 10, 20, 40, 80, 120 i 160 mg/L) i els materials de
control (2,0, 50 i 100 mg/L) es preparen afegint 1 part de volum
de la corresponent solució secundària realitzada anteriorment
sobre 9 parts de volum de material de blanc (dilució 1/10). Els
materials elaborats són emmagatzemats a -80 ºC en alíquotes de
100 µL.
Per a la preparació de la solució de treball de l’estàndard
intern (20 mg/L de CEFO), s'elabora una solució primària de
CEFO 2,0 g/L en aigua de qualitat HPLC-MS i es realitza una
dilució de la mateixa, emprant metanol de qualitat HPLC-MS
com a dissolvent.
2.4. Preparació i tractament de les mostres
La preparació i el tractament de les mostres consisteix en una
precipitació de proteïnes seguida d’una extracció líquid-líquid i
una dilució final de l’eluat obtingut.
En un tub tipus Eppendorf d’1,5 mL, s’afegeixen 50 μL de
cada calibrador, control o mostra de plasma i 50 μL de la solució
de treball d’estàndard intern (20 mg/L de CEFO en metanol). La
mescla s’agita breument (5 segons) en un agitador tipus vòrtex i,
posteriorment, s’addicionen 250 μL d’acetonitril de qualitat
HPLC-MS fred. Després de l’agitació de la mescla resultant en
un vòrtex durant 3 minuts, el tub se centrifuga durant 5 minuts a
12000 g a (4 ± 1) ºC. A continuació, 250 μL del sobrenedant es
transfereixen a un nou tub tipus Eppendorf que conté 250 μL
d’aigua de qualitat HPLC-MS, s’agita la barreja durant 5 segons,
s’afegeixen 250 μL d'1,2-dicloretà, s'agita la solució en un vòrtex
durant 3 minuts i se centrifuga el tub durant 5 minuts a 12000 g a
(4 ± 1) ºC. Finalment, 100 μL de l’eluat (líquid corresponent a la
fase orgànica que es troba a la part superior) es dilueixen amb
900 μL d’aigua de qualitat HPLC-MS, s’agita la solució durant 5

segons i s’afegeix el contingut a un vial cromatogràfic de vidre
específic per al seu processament.
2.5. Sistema de mesura
S’empra un sistema ACQUITY® UPLC® acoblat a un
espectròmetre de masses ACQUITY® TQD®, ambdós, de Waters
(Milford, Oh, Estats Units).
2.6. Condicions cromatogràfiques
La separació cromatogràfica dels components de la mostra es
porta a terme a 50 ºC utilitzant una columna analítica C18 en fase
reversa Acquity UPLC® BEH 2,1 x 100 mm; 1,7 µm de Waters a
la qual se li ha incorporat un suport que conté un filtre de 2,0 µm
(Waters). La fase mòbil està composta per una solució d’àcid
fòrmic 0,1 % (v/v) en aigua (fase mòbil A) i per una solució
d’àcid fòrmic 0,1 % (v/v) en acetonitril (fase mòbil B). El flux
aplicat es manté a 0,4 mL/min i s'utilitza un gradient d’elució
lineal. Del minut 0 al 2 es realitza una elució isocràtica amb una
composició de la fase mòbil A del 95 %. Seguidament, entre els
minuts 2 i 3, la composició de la fase mòbil A decreix
gradualment del 95 % al 5 % (gradient lineal). Finalment, es reequilibra la columna analítica durant un minut emprant la
composició inicial de la fase mòbil A (95 %). Les mostres es
mantenen a (4 ± 1) ºC a l’interior del mostrejador. El volum
d’injecció de la mostra és de 10 µL en un bucle de 50 µL
treballant en la modalitat d’injecció parcial amb l’agulla
sobreeixida
2.7. Condicions de l'espectròmetre de masses
S’utilitza la ionització mitjançant electroesprai en mode
positiu (ESI+). Per a la CFT i la CEFO, els ions precursors
generats que donen un major senyal són els formats pels adductes
[MH]+. S’utilitza nitrogen com a gas de nebulització i de
desolvatació, i argó com a gas de col·lisió. La CFT i la CEFO es
detecten treballant en la modalitat de monitorització múltiple de
reacció o MRM (acrònim de l’anglès multiple reaction
monitoring) emprant les següents relacions massa-càrrega (m/z):
CFT, 547,0467,9 (transició utilitzada per a la quantificació) i
547,0396,1 (transició emprada per a la confirmació); CEFO,
456,0395,8 (transició per a la quantificació) i 456,0324,1
(transició per a la confirmació). Per a cada un dels fàrmacs en
estudi, seguint els criteris de la guia C50-A (30) de l'Institut per a
la Normalització de Laboratoris Clínics (CLSI) i la Federació
Internacional de Química Clínica i Ciències de Laboratori Clínic
(IFCC), el quocient entre els senyals dels ions obtinguts entre les
transicions
de
quantificació
i
confirmació
(senyal
quantificació/confirmació) és utilitzat per a la identificació dels
seus corresponents pics cromatogràfics. El temps d’integració o
DT (acrònim de l’anglès dwell time) per a cada una de les
transicions MRM és 100 ms. El potencial de capil·laritat és 1,2
kV, la temperatura de la font d'ionització és 140 ºC i s'utilitza una
temperatura del gas de desolvatació de 450 ºC. Els fluxos del gas
de desolvatació, del gas de col·lisió i l'aplicat en el con són 850
L/h, 0,20 mL/min i 50 L/h, respectivament. Els potencials de con
aplicats són 25 V per a la CFT i 23 V per a la CEFO, mentre que
les energies de col·lisió emprades per ambdós fàrmacs són 12 i
10 eV per a les transicions de quantificació i confirmació,
respectivament.
2.8. Procediment de validació
El procediment de validació es porta a terme seguint les guies
i recomanacions de l’Agència Europea del Medicament (EMA) i
del CLSI-IFCC (30-32).
Les propietats metrològiques estudiades són la selectivitat, la
contaminació per arrossegament o residualitat, la capacitat de
detecció (límit de detecció i límit de quantificació), l'interval de
mesura (linealitat), la imprecisió intradiària, la imprecisió
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interdiària, el biaix relatiu intradiari, el biaix relatiu interdiari i
l'eficiència del procés cromatogràfic (recuperació i efecte
matriu). Per altra banda, també es realitza un estudi de l'estabilitat
de les diferents magnituds farmacològiques.

Seguint els criteris de l'EMA (31), es considera que no
existeix contaminació per arrossegament quan:


En el temps de retenció de la CFT, els valors de l‘àrea sota
la corba del pic cromatogràfic per als tres materials de blanc
són inferiors al 20 % de l‘àrea sota la corba del pic
cromatogràfic en la mostra que conté CFT amb un valor
que correspon al límit de quantificació.



En el temps de retenció de l'estàndard intern (CEFO), els
valors de l‘àrea sota la corba del pic cromatogràfic per als
tres materials de blanc són inferiors al 5 % de l‘àrea sota la
corba del pic cromatogràfic en la mostra que presenta CFT
amb un valor que correspon al límit de quantificació.

2.8.1. Calibratge
Cada vegada que es realitzen mesuraments de la magnitud
farmacològica en estudi es processen els set materials de
calibratge.
La integració de les àrees sota la corba dels pics
cromatogràfics suavitzats i el càlcul dels valors de la
concentració de massa de CFT en el plasma es realitza utilitzant
el programa informàtic TargetLynx versió 4.1 de Waters. Les
corbes de calibratge s'obtenen mitjançant un ajust lineal per
ponderació 1/X, excloent l'opció de forçar la intersecció de la
recta per l’ordenada en l’origen, després de representar
gràficament, per a cada un dels materials de calibratge, el
quocient (ACFT / ACEFO)· CCEFO (eix d'ordenades; Y) enfront als
valors de la concentració de CFT (eix d'abscisses; X); sent ACFT
l'àrea sota la corba del pic cromatogràfic de la CFT; ACEFO, l'àrea
sota la corba del pic cromatogràfic de la CEFO (estàndard
intern); i CCEFO, el valor de la concentració de CEFO en la
solució de treball de l'estàndard intern.
Seguint els criteris de l’EMA (31), per als materials de
calibratge, les diferències percentuals relatives entre els valors de
la concentració de CFT calculades i teòriques han d'estar
compreses entre ± 15 %, i entre ± 20 % a valors propers al límit
de quantificació.

2 . 8 . 4 . C a p a ci t a t d e d et ec ci ó : l í m i t d e d et e cc i ó i
q u a n t i f i ca ci ó
Per estimar el límit de detecció (LOD) i el límit de
quantificació (LOQ), un material de valor baix (calibrador 1; 10
mg/L) es dilueix 5, 10 i 20 vegades amb el material de blanc
(calibrador 0; 0 mg/L). Cada una de les diferents solucions
diluïdes es processen 15 vegades en un únic dia, així com 15
vegades durant 28 dies utilitzant una única sèrie per dia.
La guia C50-A del CLSI-IFCC (30) defineix el LOD com el
valor mesurat mínim d'una magnitud biològica al qual la relació
senyal/soroll o S/N (acrònim de l'anglès signal-to-noise) és ≥ 3.
Per altra banda, l'EMA (31) defineix el LOQ com el valor
mesurat mínim d'una magnitud biològica que es pot estimar amb
una imprecisió acceptable (coeficient de variació ≤ 20 %) i que
presenta una S/N ≥ 5.

2 . 8 . 2 . S el e ct i vi t a t

2 . 8 . 5 . In t e r va l d e m es u r a (l i n ea l i t a t )

Per a l'estudi de la selectivitat es processen 10 mostres de
pacients que no estan en tractament amb CFT o CEFO però sí
que prenen, de manera individual o combinada, altres antibiòtics
com penicil·lines (amoxicil·lina i piperacil·lina), cefalosporines
(cefuroxima, cefepima i cetriaxona), monobactàmics (aztreonam)
o inhibidors de la -lactamasa (àcid clavulànic i tazobactam).
Tres pacients estan en tractament amb amoxicil·lina/àcid
clavulànic; dos amb piperacil·lina/tazobactam; dos amb
aztreonam; un amb ceftriaxona; un amb cefepima i un amb
cefuroxima. Tots els pacients presenten uns valors de la
concentració d'antibiòtic en el plasma per sobre de la
concentració inhibitòria mínima del patògen.
Seguint els criteris de l'EMA (31), es considera que els
diferents antibiòtics no interfereixen en el mesurament de la
magnitud farmacològica en estudi quan:

Seguint els criteris de l’EMA (31) i del CLSI EP6-A (32), per
a l’estudi de la linealitat de l'interval de mesura, un material de
valor elevat (calibrador 7; 160 mg/L) es dilueix amb el material
de blanc (calibrador 0; 0 mg/L) en les proporcions 4:0, 3:1, 2:2,
1:3 i 0:4, per aconseguir uns valors teòrics de 160, 120, 80, 40 i 0
mg/L.
Es processen, aleatòriament, per triplicat i en un únic dia, les
diferents solucions diluïdes. Per a cada una de les solucions, es
calculen els coeficients de variació i la diferència relativa
percentual entre els valors mesurats obtinguts i els seus
corresponents valors teòrics. Seguint els criteris de l’EMA (31),
els valors de les imprecisions i de les diferències percentuals
obtingudes han de ser ≤ 15 %.
Posteriorment, es representen gràficament els valors mesurats
obtinguts de les diferents solucions (eix Y) enfront als valors
teòrics esperats (eix X). Per considerar la linealitat de l'interval
de mesura, s'apliquen els criteris de la guia CLSI EP6-A (32)
utilitzant el programa informàtic Analyse-it® (Analyse-it
Software, Ltd., Leeds, Regne Unit).



En el temps de retenció de la CFT, els valors de l‘àrea sota
la corba del pic cromatogràfic de les mostres són inferiors
al 20 % de l‘àrea sota la corba del pic cromatogràfic en una
mostra que conté CFT amb un valor que correspon al límit
de quantificació.



En el temps de retenció de l'estàndard intern (CEFO), els
valors de l‘àrea sota la corba del pic cromatogràfic de les
mostres són inferiors al 5 % de l‘àrea sota la corba del pic
cromatogràfic en una mostra que presenta CFT amb un
valor que correspon al límit de quantificació.

2 . 8 . 3 . C o n t a mi n a c i ó
r es i d u a l i t a t

p er

a r r o s s eg a m en t

o

Per a l’estudi de la contaminació per arrossegament o
residualitat es processa, en una mateixa sèrie i en un únic dia, una
mostra que conté CFT amb un valor que correspon al límit de
quantificació (LOQ), tres materials de blanc (calibrador 0; 0
mg/L) i un material de valor elevat (calibrador 7; 160 mg/L)
seguint l’ordre següent: LOQ  Calibrador 7  Calibrador 0 
Calibrador 0  Calibrador 0.

2 . 8 . 6 . Imp r ec i s i ó i b i a i x
Per estimar la imprecisió i el biaix intra- i interdiari es fan
servir 4 mostres amb diferents valors de la magnitud
farmacològica en estudi: un material de valor baix amb un valor
corresponent al LOQ i els tres materials de control (2,0, 50 i 100
mg/L). Es calcula la imprecisió i el biaix mitjançant les fórmules:

s
CV (%)  ·100
x

 r (%) 

(x  )



·100

on CV, s, x , r i µ són el coeficient de variació, la desviació
estàndard, la mitjana aritmètica, el biaix relatiu i el valor
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convencional, respectivament. El valor convencional emprat
correspon al valor teòric assignat mitjançant pesada.
Per al càlcul de la imprecisió i biaix intradiari, es processen 15
vegades, en una única sèrie i en un mateix dia, els tres materials
de control i el material de valor baix amb un valor corresponent
al LOQ. Per altra bada, per al càlcul de la imprecisió i biaix
interdiari, es processen les mateixes mostres 15 vegades, durant
28 dies, utilitzant una única sèrie per dia.
Seguint els criteris de l’EMA (31), els valors del CV i r
obtinguts han de ser ≤ 15 % i ≤ 20 % per a la mostra de valor
baix amb un valor corresponent al LOQ.
2 . 8 . 7 . Ef i ci èn ci a
d el
p r o c és
r ecu p e r a ci ó i e f e ct e m a t r i u

cromatogràfic:

L'eficiència del procés cromatogràfic depèn de la pèrdua dels
components en estudi durant el procés d'extracció de la mostra
(recuperació) i de l'efecte combinat en el senyal analític que
poden produir diferents substàncies al coeluir amb els
components en estudi durant el procés d'ionització de la mostra
(efecte matriu).
L'estudi de l'eficiència del procés cromatogràfic es realitza
seguint els criteris de l'EMA (31) i els procediments emprats per
Matuszewski et al. (33) i Viswanathan et al. (34). Per dur-ho a
terme, s'utilitzen tres tipus de mostres diferents amb un valor de
2,0, 50 i 100 mg/L en el cas de les magnituds relacionades amb la
CFT i a un valor de 20 mg/L en el cas de les magnituds
relacionades amb la CEFO. Per a cada un dels fàrmacs, aquests
tres tipus de mostres són: solucions primàries de CFT o CEFO
diluïdes en la fase mòbil (Mostres A); sis mostres de plasma de
pacients diferents que no contenen cap dels fàrmacs i a les que
se'ls hi afegeix CFT o CEFO després del procés d'extracció
(Mostres B); i les mateixes 6 mostres a les quals se'ls hi afegeix
CFT o CEFO abans del procés d'extracció (Mostres C).
Emprant les àrees dels pics cromatogràfics obtingudes després
de processar totes aquestes mostres, el percentatge de recuperació
(RE), d'efecte matriu (ME) i d'eficiència del procés cromatogràfic
(PE) per a la CFT es calcula com:
RE CFT (%) 

(Mitjana Àrees Mostre C) CFT
·100
(Mitjana Àrees Mostres B) CFT

ME CFT (%) 

(Mitjana Àrees Mostres B)
(Mitjana Àrees Mostres A)

PE CFT (%) 

(Mitjana Àrees Mostres C)
(Mitjana Àrees Mostres A)

CFT

(Mitjana Àrees Mostre C)
(Mitjana Àrees Mostres B)

/ (Mitjana Àrees Mostres B)
CFT / (Mitjana Àrees Mostres A)
CFT

/ (Mitjana Àrees Mostres C)
CFT / (Mitjana Àrees Mostres A)
CFT

CEFO

·100

CEFO

CEFO
CEFO

A l'igual que per al cas de la CFT, seguint els criteris del CLSI
(30) i l'EMA (31), una vegada realitzats aquests càlculs, els
valors obtinguts dels percentatges de recuperació, d'efecte matriu
i d'eficiència del procés cromatogràfic normalitzats han de ser
independents dels valors de la magnitud en estudi (ha d'existir
una diferència percentual màxima del 15 % per a cada un d'ells) i
reproduïbles (han de presentar un coeficient de variació ≤ 15 %).
2 . 8 . 8 . Es t a b i l i t a t
Seguint els criteris del CLSI (30) i l'EMA (31), s'estudia
l'estabilitat de la concentració de massa de CFT i CEFO en les
solucions primàries, l'estabilitat de la concentració de massa de
CFT en el plasma a curt i llarg termini, així com l'estabilitat de la
concentració de massa de CFT en l'extracte de les mostres de
plasma dins del mostrejador del sistema cromatogràfic.
Les mostres utilitzades, el número de vegades que es
processen les mostres seguint un ordre aleatori, les condicions
d'emmagatzematge i els períodes de temps que s'han fet servir per
a cada un dels estudis de l'estabilitat són:


Solucions primàries de CFT i CEFO, 10 vegades, (5 ± 3) ºC
i 1, 3 i 7 dies, per a l'estudi de l'estabilitat de les solucions
primàries;



Tres materials de control (2,0, 50 i 100 mg/L), 10 vegades,
(5 ± 3) ºC i 1, 3 i 7 dies, per a l'estudi de l'estabilitat a curt
termini;



Tres materials de control (2,0, 50 i 100 mg/L), 10 vegades,
(-75 ± 3) ºC i 6 mesos, per a l'estudi de l'estabilitat a llarg
termini;



Extractes dels tres materials de control (2,0, 50 i 100 mg/L),
10 vegades, (4 ± 1) ºC i 6, 12 i 24 hores, per a l'estudi de
l'estabilitat de l'extracte de les mostres dins del mostrejador
del sistema cromatogràfic.
Per a cada estudi, s'avalua l'estabilitat calculant la diferència
relativa percentual (PD) emprant la següent equació:

·100

CFT

/ (Mitjana Àrees Mostre C) CEFO
·100
/
CFT (Mitjana Àrees Mostres B) CEFO
CFT

(Mitjana Àrees Mostres C)
(Mitjana Àrees Mostres A)

PD (%) 

Seguint els criteris del CLSI (30) i l'EMA (31), una vegada
realitzats aquests càlculs, els valors dels percentatges de
recuperació, d'efecte matriu i d'eficiència del procés
cromatogràfic obtinguts per a la CFT han de ser independents
dels valors de la magnitud en estudi (ha d'existir una diferència
percentual màxima del 15 % per a cada un d'ells) i reproduïbles
(han de presentar un coeficient de variació ≤ 15 %).
Per altra banda, per tal de conèixer si l‘estàndard intern
(CEFO) és capaç de compensar la possible pèrdua del component
en estudi també anomenat analit durant el procés
d‘extracció de la mostra i el possible efecte matriu ocasionat en la
font d'ionització, es calculen el percentatge de recuperació
normalitzat (n-RE), el d'efecte matriu normalitzat (n-ME) i el
d'eficiència del procés cromatogràfic normalitzat (n-PE) utilitzant
les següents fórmules:
n - RE (%) 

n - PE (%) 

(Mitjana Àrees Mostres B)
(Mitjana Àrees Mostres A)

·100

CFT

CFT

n - ME (%) 

100 n  X i  Y 
· 

n i 1  Y 

on Xi és cada un dels valors mesurats obtinguts en les diferents
mostres utilitzades una vegada transcorregut el seu període
d'emmagatzematge, Y és el valor teòric o nominal assignat a les
distintes mostres i n és el nombre de vegades que s’han processat
les mostres (n = 10 en el nostre cas).
Seguint els criteris del CLSI (30) i l’EMA (31), es considera
que la magnitud en estudi és estable si la PD obtinguda està
compresa entre  15 %.

3. Resultats i discussió
3.1. Condicions cromatogràfiques
En el desenvolupament del procediment de mesura
cromatogràfic, s'han combinat diverses fases mòbils i columnes
d'UHPC que ens ha permès optimitzar la resolució i eficàcia
cromatogràfiques i obtenir uns pics cromatogràfics simètrics,
unes relacions senyal/soroll elevades i un reduït temps de
retenció. En referència a les fases mòbils avaluades, la utilització
d'aigua juntament amb acetonitril en lloc de metanol com a
component orgànic de la fase mòbil, permet obtenir una major
separació cromatogràfica i una major sensibilitat en el detector de
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l'espectròmetre de masses. Per altra banda, el fet d'afegir àcid
fòrmic en una proporció de volum del 0,1 % en lloc d'acetat
o formiat d'amoni (a diferents concentracions) ha produït un
increment del senyal analític en el detector com a conseqüència
d'una disminució del soroll de fons. A més, per tal d'afavorir una
millor resolució cromatogràfica entre els pics de CFT i CEFO i
poder escurçar els temps cromatogràfic, s'ha fet servir un gradient
d'elució lineal. En referència a les columnes d'UHPC C18 en fase
reversa avaluades (Acquity UPLC® BEH 2,1 x 50 mm, 1,7 µm;
Acquity UPLC® BEH 2,1 x 100 mm, 1,7 µm; Acquity UPLC®
HSS T3 2,1 x 50 mm, 1,8 µm i Acquity UPLC® HSS T3 2,1 x
100 mm, 1,8 µm; totes elles de Waters), la que empra partícules
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híbrides amb ponts d'etilè o BEH (acrònim de l'anglès Ethylene
Bridged Hybrid) amb una longitud de 100 mm, en combinació
amb les fases mòbils esmentades i treballant en la modalitat de
gradient, és la que ens ha permès obtenir unes millors condicions
cromatogràfiques.
En les condicions cromatogràfiques descrites en aquest treball,
els temps de retenció per a la CFT i CEFO són 1,76 i 2,03
minuts, respectivament (Figura 2). El temps d’anàlisis (interval
que transcorre entre dos injeccions consecutives) és 4,0 minuts.
El temps de processament per a 20 mostres, incloent el temps
necessari per a la seva preparació, és inferior a 2 hores.

Figura 2. Cromatograma MRM representatiu obtingut en un pacient que presenta una concentració de massa de ceftazidima en el plasma
de 5,2 mg/L.

3.2. Condicions de l'espectròmetre de masses
Tots els paràmetres de l'espectròmetre de masses s'han
optimitzat mitjançant la infusió directa, a un flux de 20 µL/min,
d'una solució 10 mg/L de CFT i CEFO s'han dissolt diferents
quantitats de CFT i CEFO en àcid fòrmic-acetonitril-aigua
(50:50:0,1 v/v/v). Tant per a la CFT com per a la CEFO, s'ha
observat que la major sensibilitat analítica s'obté quan s'utilitza la
ionització mitjançant electroesprai en mode positiu (ESI+), sent
els ions més abundants, els corresponents als adductes [MH]+.
La selecció dels ions monitoritzats (ions producte) s'ha dut a
terme estudiant els patrons de fragmentació dels ions precursors
en la cèl·lula de col·lisió de l'espectròmetre de masses en tàndem.
La CFT i la CEFO es detecten treballant en la modalitat MRM,
monitoritzant els ions precursors i els ions producte que
proporcionen un major senyal analític. Per evitar errors en la
identificació de la CFT i la CEFO així com per confirmar
l'absència d'altres components similars de la mostra que hagin
pogut co-eluir i contribuir falsament a la detecció d'aquests
fàrmacs, s'han fet servir dues transicions MRM. Una transició és
utilitzada per a la quantificació: 547,0467,9 per a la CFT i
456,0395,8 per a la CEFO, i l'altra transició és emprada per a

la confirmació: 547,0396,1 i 456,0324,1 per a la CFT i la
CEFO, respectivament.
3.3. Preparació i tractament de les mostres
La precipitació de proteïnes i l'extracció líquid-líquid no són
els procediments de preparació de mostres més idonis per obtenir
recuperacions acceptables i per prevenir els efectes matrius que
es poden produir durant el procés d'ionització de les mostres. Tot
i això, en el nostre treball, la combinació d'una precipitació de
proteïnes amb acetonitril fred seguida d'una extracció líquidlíquid amb 1,2-dicloroetà i una dilució subsegüent de l'extracte
orgànic amb aigua, ens ha permès, per una banda, obtenir
recuperacions i efectes matrius acceptables i similars als
publicats per altres autors (18, 20, 21, 23, 24) i, per un altra,
simplificar altres procediments d'extracció descrits en la
bibliografia (19, 22).
3.4. Procediment de validació
3.4.1. Calibratge
Totes les corbes de calibratge que s'han realitzat durant el
procediment de validació han sigut lineals dins de l'interval
(0,58-160) mg/L. Un exemple d'equació obtinguda per a la corba
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de calibratge és Y = 0,096·X  0,133 (coeficient de determinació;
r2 = 0,9953). Les diferències percentuals relatives obtingudes,
entre els valors de la concentració de CFT calculades i teòriques,
estan compreses entre 5,7 i 11,8 % per a tots els materials de
calibratge excepte per als materials amb valors propers al LOQ,
on aquestes diferències es troben dins de l'interval (5,9-18,8) %.
3 . 4 . 2 . S el e ct i vi t a t
Per a totes les mostres de pacients processades no s’observen
cromatogrames amb pics interferents. En el temps de retenció de
la CFT, els valors de l‘àrea sota la corba dels pics cromatogràfics
són ≤ 2,5 % de l‘àrea sota la corba del pic cromatogràfic en la
mostra que conté CFT amb un valor que correspon al LOQ. En el
temps de retenció de la CEFO, aquests valors d'àrea són ≤ 1,1 %.

3 . 4 . 3 . C o n t a mi n a c i ó
r es i d u a l i t a t

p er

a r r o s s eg a m en t

o

No s’observa una contaminació per arrossegament. En el
temps de retenció de la CFT, per als tres materials de blanc, els
valors de l‘àrea sota la corba dels pics cromatogràfics són ≤ 4,2
% de l‘àrea sota la corba del pic cromatogràfic en la mostra que
conté CFT amb un valor que correspon al LOQ. En el temps de
retenció de la CEFO, aquests valors d'àrea són ≤ 2,2 %.
3 . 4 . 4 . C a p a ci t a t d e d et ec ci ó : l í m i t d e d et e cc i ó i
l í m i t d e q u a n t i f i ca c i ó
El LOD és 0,21 mg/L amb una S/N de 6,9, mentre que el LOQ
és 0,58 mg/L (S/N = 14,8; CV = 17,2 %).

Taula 1. Valors d'imprecisió i de biaix relatiu obtinguts per al sistema de mesura basat en la UHPC-MS/MS per a la concentració de massa de
ceftazidima en el plasma.
Valor teòric de
la magnitud
farmacològica
(mg/L)

Intradiari (n = 15)

Interdiari (n = 15)

x  s
(mg/L)

CV (%)

r (%)

x  s
(mg/L)

CV (%)

r (%)

0,50 (LOQ)

0,57  0,09

15,8

14,0

0,58  0,10

17,2

16,0

2,0 (QC1)

2,09  0,18

8,6

4,5

2,14  0,21

9,8

7,0

50,0 (QC2)

53,5  3,14

5,8

7,0

54,2  3,59

6,6

8,4

100 (QC3)

104  3,72

3,6

4,0

105  4,41

4,2

5,0

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

3 . 4 . 5 . In t e r va l d e m es u r a (l i n ea l i t a t )
L’interval de mesura és lineal entre (0,58–160) mg/L (Y =
0,940·X + 0,980; r2 = 0,998). Les diferències relatives percentuals
entre els valors mesurats obtinguts i els seus corresponents valors
teòrics són ≤ 11,7 %. Per altra banda, els diferents CV obtinguts
són ≤ 13,3 %.
3 . 4 . 6 . Imp r ec i s i ó i b i a i x
Els diferents valors d'imprecisió i biaix relatiu obtinguts es
mostren a la Taula 1. El sistema de mesura cromatogràfic avaluat
presenta imprecisions i biaixos relatius inferiors als requisits
establerts per l’EMA (15 % i 20 % per a la mostra de valor baix
amb un valor corresponent al LOQ).
3 . 4 . 7 . Ef i ci èn ci a
d el
p r o c és
r ecu p e r a ci ó i e f e ct e m a t r i u

cromatogràfic:

Els valors de RE, ME, PE, n-RE, n-ME i n-PE obtinguts es
mostren a les Taules 2, 3 i 4. Tot i que s'obtenen valors de RE
relativament baixos, la utilització de la CEFO com estàndard
intern permet compensar la pèrdua de CFT durant el procés
d’extracció de la mostra, amb independència de quin sigui el
valor de la magnitud, i amb una imprecisió acceptable (≤ 15 %).
Pel que fa als valors de ME, es pot observar una sobre-expressió
iònica per a la CFT, la qual és compensada per la utilització de la
CEFO com a estàndard intern.
L'avaluació de l'efecte matriu és un dels estudis més
importants que s'han de dur a terme quan s'utilitzen sistemes de
mesura cromatogràfics que presenten un espectròmetre de masses
com a sistema de detecció perquè, l'existència d'un efecte matriu
no compensat podria conduir a una manca d'exactitud de mesura
dels valors mesurats obtinguts per a una magnitud en particular
(35-38). Idealment, s'hauria de fer servir el propi analit marcat
amb isòtops estables com a estàndard intern, el qual permetria no
només compensar el possible efecte matriu que es pogués

ocasionar, sinó també compensar la pèrdua de l'analit durant el
procés d'extracció de la mostra i les possibles fluctuacions del
senyal del detector, així com confirmar que la separació
cromatogràfica ha evolucionat correctament, entre altres (30, 31,
39). Tot i això, degut a que aquests tipus d'estàndards interns són
difícils d'aconseguir i el seu preu sol ser elevat, freqüentment es
fan servir anàlegs estructurals que presenten propietats
fisicoquímiques semblants a les de l'analit. Al nostre cas, s'ha
utilitzat la CEFO cefalosporina de tercera generació que
presenta unes propietats i una estructura química similars a la
CFT com a primera i única opció d'estàndard intern. Encara
que en el nostre procediment cromatogràfic desenvolupat, la CFT
i CEFO no elueixen simultàniament, fet que podria portar a una
falta de compensació de l'efecte matriu i d'altres característiques,
els resultats obtinguts per a l'eficiència del procés cromatogràfic
posen de manifest que la selecció de la CEFO com a estàndard
intern ha sigut encertada.
3 . 4 . 8 . Es t a b i l i t a t
La concentració de massa de ceftazidima en el plasma és
estable 3 dies a (5 ± 3) °C (PD = -11,4 %) i 6 mesos a (−75 ± 3)
°C (PD = -8,4 %). Per altra banda, dins del mostrejador del
sistema cromatogràfic, la concentració de massa de CFT en
l'extracte de les mostres de plasma és estable 12 hores a (4 ± 1)
°C (PD = -14,7 %). En les solucions primàries de CFT i CEFO la
seva concentració de massa és estable durant 3 dies si aquestes es
conserven a (5 ± 3) °C (PD = -13,9 % i -12,2 % per a la CFT i
CEFO, respectivament). Els valors negatius dels PD indiquen
una descomposició o degradació de la CFT o la CEFO al llarg del
temps.
És àmpliament conegut que, a temperatura ambient, les
magnituds farmacològiques relacionades amb els antibiòtics lactàmics presenten una reduïda estabilitat (22, 40-44). Aquesta
característica pren una gran importància si les mostres els

46

R.Rigo Bonnin et al. / In vitro veritas 2015;16:4048

extractes de les mostres es deixen a temperatura ambient dins
del mostrejador del sistema cromatogràfic per al seu
processament, donat que es podria produir una ràpida degradació
o descomposició del fàrmac. Per evitar aquest problema,

s'haurien de prendre diferents precaucions com, per exemple,
treballar a temperatures de refrigeració dins del mostrejador o, en
el seu defecte, processar un número reduït de mostres per sèrie
analítica.

Taula 2. Percentatges de recuperació i de recuperació normalitzats obtinguts per al sistema de mesura basat en la UHPC-MS/MS.
RE (%)
Mostra

n-RE (%)

2,0 mg/L

50 mg/L

100 mg/L

2,0 mg/L

50 mg/L

100 mg/L

1

64,4

71,1

73,2

90,4

99,9

102,8

2

75,9

78,9

80,1

92,1

95,8

97,2

3

66,8

70,2

72,9

92,3

97,0

100,7

4

73,2

76,6

79,7

91,8

96,1

100,0

5

65,2

68,8

72,1

87,9

92,7

97,2

6

61,4

65,1

68,4

93,9

99,5

104,6

x (%)

67,8

71,8

74,4

91,4

96,8

100,4

s (%)

5,6

5,1

4,6

2,0

2,6

3,0

CV (%)

8,2

7,1

6,2

2,2

2,7

3,0

x global (%)

x global (%)

71,8
5,1
7,1

s global (%)
CV global (%)

96,8
2,6
2,7

s global (%)
CV global (%)

RE, percentatge de recuperació; n-RE, percentatge de recuperació normalitzat;x, mitjana aritmètica; s, desviació estàndard; CV, coeficient de variació.

Taula 3. Percentatges d'efecte matriu i d'efecte matriu normalitzats obtinguts per al sistema de mesura basat en la UHPC-MS/MS.
ME (%)
Mostra

n-ME (%)

2,0 mg/L

50 mg/L

100 mg/L

2,0 mg/L

50 mg/L

100 mg/L

1

101,4

105,3

111,1

89,3

92,8

97,9

2

105,9

117,2

120,9

92,7

102,5

105,8

3

118,8

122,5

125,0

98,0

101,1

103,1

4

112,5

115,7

120,7

90,6

93,2

97,2

5

115,3

117,9

120,1

106,0

108,4

110,4

6

124,3

128,8

132,2

110,8

114,8

117,8

x (%)

113,0

117,9

121,7

97,9

102,1

105,4

s (%)

8,4

7,8

6,9

8,8

8,6

7,9

CV (%)

7,4

6,6

5,7

9,0

8,4

7,5

x global (%)
s global (%)
CV global (%)

117,5
8,1
6,9

x global (%)
s global (%)
CV global (%)

101,8
8,5
8,4

ME, percentatge d'efecte matriu; n-ME, percentatge d'efecte matriu normalitzat;x, mitjana aritmètica; s, desviació estàndard; CV, coeficient de variació.
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Taula 4. Percentatges d'eficiència del procés cromatogràfic i d'eficiència del procés cromatogràfic normalitzats obtinguts per al sistema de
mesura basat en la UHPC-MS/MS.
PE (%)
Mostra

n-PE (%)

2,0 mg/L

50 mg/L

100 mg/L

2,0 mg/L

50 mg/L

100 mg/L

1

65,3

74,9

81,3

80,8

92,7

100,7

2

80,4

92,5

96,8

85,4

98,1

102,8

3

79,4

86,0

91,1

90,4

98,0

103,8

4

82,4

88,6

96,2

83,2

89,6

97,2

5

75,2

81,1

86,6

93,1

100,5

107,3

6

76,3

83,8

90,4

104,0

114,3

123,2

x (%)

76,5

84,5

90,4

89,5

98,9

105,8

s (%)

6,1

6,1

5,9

8,5

8,6

9,1

CV (%)

7,9

7,2

6,5

9,5

8,7

8,6

x global (%)
s global (%)
CV global (%)

x global (%)

83,8
8,2
9,7

s global (%)
CV global (%)

98,1
10,7
10,9

PE, percentatge d'eficiència del procés cromatogràfic; n-PE, percentatge d'eficiència del procés cromatogràfic normalitzat;x, mitjana aritmètica; s, desviació
estàndard; CV, coeficient de variació.

4. Conclusions
En aquest treball s'ha desenvolupat un procediment de mesura
i validat un sistema de mesura basat en la UHPC-MS/MS que
permet el mesurament de la concentració de massa de
ceftazidima en el plasma. Tenint en compte el temps d'anàlisi i
les propietats metrològiques del sistema de mesura validat,
aquest podria ser útil per a la realització d’estudis
farmacocinètics i per a la monitorització farmacoterapèutica de
CFT en diferents tipus de pacients, particularment, en pacients
crítics amb sèpsia, i en pacients amb infeccions osteoarticulars
per Pseudomonas aeruginosa, possibilitant una millor
comprensió de l'eficàcia d'aquest fàrmac.
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La concentració de massa de l’antigen específic de la pròstata
en el plasma (PSA) segueix sent la magnitud biològica (també
anomenada marcador o biomarcador) tumoral més utilitzada en la
detecció precoç del càncer de pròstata, malgrat els inconvenients
derivats de la seva falta d’especificitat diagnòstica. De fet, la
biòpsia de la pròstata és positiva en aproximadament el 25 % dels
pacients amb un valors de PSA compresos entre 2 i 10 μg/L (1).
L’ús del PSA, però, ha comportat la detecció de tumors molt poc
agressius, de manera que el sobrediagnòstic i sobretractament del
càncer de pròstata afecta entre el 27 i el 56 % dels nous
diagnòstics (2, 3).
En els darrers anys s’han descrit nous biomarcadors de càncer
de pròstata amb la finalitat tant d’augmentar l’especificitat
diagnòstica, com de diferenciar entre càncers agressius i càncers
clínicament insignificants (4). Diversos estudis han seguit
avaluant la utilitat de diversos biomarcadors relacionats amb el
PSA. D’una banda, s’ha suggerit la utilitat del prostate health
index, un càlcul basat en les concentracions de [−2] proPSA, PSA
―total‖ i PSA ―lliure‖ en el plasma, tant per la seva elevada
eficàcia diagnòstica com per la seva relació amb l’agressivitat del
tumor (5, 6). Igualment, s’ha proposat el mesurament simultani
de quatre biomarcadors relacionats amb cal·licreïnes, que inclou
el PSA ―total‖, el PSA ―lliure‖, el PSA ―intacte‖ i la cal·licreïna
humana de tipus 2, amb resultats inicials molt prometedors (7, 8).
Una via completament diferent la constitueix l’estudi del gen
PCA3 (prostate cancer gene 3, prostate cancer antigen 3), un
ARN missatger, no codificant i característic del càncer de
pròstata, que, segons els estudis disponibles, s’ha proposat com a
eina per decidir la realització d’una nova biòpsia en malalts amb

biòpsia negativa però amb valors de PSA sospitosos de càncer de
pròstata.
Dades recents mostren que els ARNs no codificants tenen un
paper en la iniciació, desenvolupament i progressió del càncer de
pròstata. El seu estudi o mesurament en diferents líquids
biològics, entre els quals el plasma i l’orina, han suggerit la seva
utilitat en la detecció i pronòstic del càncer de pròstata. Els
microARNs (miR) (entre els quals miR 141 i miR 375) i alguns
ARNs no codificants llargs, com PCA3, són els biomarcadors
més estudiats d’aquest grup (9).
El gen PCA3, que prèviament va ser anomenat DD3, va ser
descobert l’any 1999 per Bussemarkers et al. (10) com un gen
sobreexpressat entre 10 i 100 vegades en el càncer de pròstata.
Aquest gen, del qual no es coneix ben bé la funció biològica, està
localitzat en el cromosoma 9q21-22 i consisteix en 4 exons i 3
introns (Figura 1). El transcrit més comú conté els exons 1, 3, 4a
i 4b, encara que l’exò 2 ha estat descrit com a específicament
amplificat en mostres de càncer de pròstata, però no en teixit
hipertròfic (11).

———

Figura 1. Estructura del gen PCA3.
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L’anomenat PCA3 consisteix en l’examen de l’ARN
missatger del gen PCA3 en orina després de la realització d’un
massatge prostàtic per alliberar cèl·lules prostàtiques al tracte
urinari. L’orina ha de ser recollida utilitzant un medi que
estabilitzi l’ARN. L’examen de l’ARN missatger de PCA3 ha
d’efectuar-se simultàniament al de l’ARN missatger del PSA
que, en no sobreexpressar-se en el càncer de pròstata, permet
normalitzar la quantitat d’ARN missatger de PCA3 en les
mostres estudiades. El quocient o índex de PCA3, valorant
l’ARN missatger de PCA3 en funció de l’ARN missatger de
PSA, permet que, ni la intensitat del massatge efectuat, ni la
quantitat d’orina recollida incideixin en la valoració de
l’expressió del gen de PCA3.
Els primers treballs publicats per valorar la utilitat de PCA3
en la detecció del càncer de pròstata ho van fer mitjançant un
procediment de mesura basat en la reacció en cadena per la
polimerasa quantitativa en temps real (RT-PCR). L’any 2003
Hessels (12) comunicava que l’índex de PCA3 tenia una
sensibilitat del 67 % i una especificitat del 83 % en un estudi
centrat en homes amb un valor de PSA superior a 3 μg/L. Un any
després, els grups de Fradet (13) i Tinzl (14) posaven a punt un
procediment de ―segona generació‖ basat en l’amplificació
isotèrmica, a 41 ºC, dels ARN missatgers de PCA3 i de PSA,
observant resultats similars als publicats per Hessels.
Posteriorment, l’any 2006, Groskopf et al. (15) van introduir un
procediment de ―tercera generació‖ que inclou l'aïllament,
amplificació i quantificació dels ARN missatgers de PCA3 i PSA
mitjançant l'ús del sistema GTS400 de Gen-Probe. Aquest
procediment va obtenir la Conformitat europea (CE) el novembre
del 2006 i va ser aprovat per l'Administració d'Aliments i
Fàrmacs dels Estats Units (FDA) l’any 2012 per decidir la
repetició de la biòpsia de la pròstata en homes de més de 50 anys
que tenen una o més biòpsies prèvies negatives.
L’empresa Gen-Probe, actualment fusionada amb Hologic, ha
promogut l’automatització i estandardització d’aquest
procediment de mesura, denominat Progensa PCA3, de manera
que el nombre d’estudis publicats sobre PCA3 s’ha multiplicat
progressivament, i, actualment, la base de dades PubMed ja
recull 295 articles quan es fa una recerca per les paraules clau
PCA3 i prostate cancer, dels quals en 56 casos es tracta de
revisions. Aquesta documentació inclou una metanàlisi publicada
per Ruiz-Aragón i Márquez-Peláez l’any 2010 en la qual es
valoraven 14 estudis de qualitat moderada o alta i que venia a
concloure que l’estudi de l’índex de PCA3 en l’orina té una
validesa acceptable per a ser utilitzat en la detecció del càncer de
pròstata. La FDA ha recomanat utilitzar un valor discriminant de
25 per al procediment Progensa PCA3 per indicar la repetició de
la biòpsia, encara que, com varen recollir Ruiz-Aragón i
Márquez-Peláez, el valor discriminant més usat és 35.
Més recentment, han estat publicades dues altres metanàlisis
per Luo et al. (17, 18), incloent 11 (17) i 24 (18) articles,
respectivament, que corroboren les conclusions anteriors. Aquest
grup comunica una sensibilitat del 0,82 (95 % IC: 0,72–0,90) i
una especificitat del 0,962 (95 % IC: 0,73–0,99); amb una àrea
sota la corba de rendiment diagnòstic (ROC) de 0,744 (18). Els
autors documenten els resultats obtinguts utilitzant valors
discriminants de 20 o 35 per indicar una biòpsia i suggereixen
que els resultats obtinguts són millors quan s’utilitza un valor
discriminant de 20, encara que, òbviament, els resultats en quant
a especificitat siguin menors (17).
La Taula 1 mostra un recull d’alguns dels estudis més
significatius sobre la utilitat clínica de l’índex de PCA3.
Tanmateix, però, per valorar adequadament la utilitat de PCA3 en
el càncer de pròstata és especialment útil revisar dos articles
publicats pels grups de Haese i Roobol. El primer, és un estudi

multicèntric publicat l’any 2008 en base a 463 pacients amb una
o més biòpsies negatives prèvies (19). Els autors indicaven que el
valor discriminant de 35 oferia un balanç òptim entre sensibilitat
i especificitat (47 % i 72 %, respectivament) i que ajudaria a
decidir en quins pacients cal repetir la biòpsia. Amb l’ús del valor
discriminant de 35, explicaven els autors, es podrien evitar el 67
% de les biòpsies, encara que s’haurien deixat de diagnosticar un
21 % de càncers amb un grau de Gleason entre 7 i 9, alguns dels
quals en estadi T2. Aquests resultats posen en entredit l’ús de
l’índex de PCA3, a causa del risc de diferir el diagnòstic d’un
càncer de pròstata d’alt risc que requereix ser tractat. De fet, la
probabilitat de càncer de pròstata en malalts amb un índex de
PCA3 menor a 35 és del 22 %. Tampoc sembla que disminuint el
valor discriminant de l’índex de PCA3 es pugui excloure amb
seguretat l’existència d’un càncer de pròstata. Segons els autors,
un valor discriminant de 20 permetria reduir el nombre de
biòpsies en un 44 %, però es deixarien de diagnosticar un 9 % de
càncers amb un grau de Gleason 7 o 8.
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biòpsies negatives
721 pacients biopsiats
si PSA > 3 μg/L o
PCA3 > 10
Estudi retrospectiu que
inclou 3073 pacients
amb biòpsia
122 pacients amb
biòpsia

0,697

0,804

Sense correlació
amb el grau de
Gleason
Sense correlació
amb el grau de
Gleason ni amb
l’estadi clínic

Taula 1. Estudis relacionats amb la utilitat clínica del PCA3 en el
càncer de pròstata.

La majoria de treballs que han valorat l’índex de PCA3 ho han
fet en pacients que han estat seleccionats per a la realització d'una
biòpsia en funció dels valors de PSA. Aquest fet introdueix un
biaix de selecció en l’estudi que infravalora la utilitat del PSA en
relació a la de l’índex de PCA3. L’estudi publicat per Roobol et
al. (20) l’any 2010 intentava reduir aquest biaix seleccionant
pacients per biòpsia no tan sols quan els valors de PSA eren
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superiors a 3 μg/L, sinó també quan l’índex de PCA3 era igual o
superior a 10. L’àrea sota la corba per l’índex de PCA3
obtinguda en aquest estudi va ser de 0,635, superior a l'observada
per al PSA (0,581), però una mica menor a la comunicada per la
majoria dels estudis realitzats fins al moment.
Aquesta avaluació també mostrava que l’especificitat
diagnòstica de l’índex de PCA3 per un valor discriminant de 100
era tan sols del 89,7 %. En un estudi posterior Roobol et al. (23)
indiquen que la probabilitat de detectar càncer de pròstata en
pacients amb una biòpsia inicial negativa és superior quan
l’índex de PCA3 és superior o igual a 100 que quan és inferior a
aquest valor (30 % en front a 18,8 %). Tanmateix, també
ressalten que, en un percentatge important d’homes amb un índex
de PCA3 igual o superior a 100, no es detecta càncer de pròstata
en el seu seguiment, la qual cosa no té una explicació clara,
donada l'especificitat tissular del PCA3 i la hipotètica expressió
diferencial de PCA3 en les cèl·lules prostàtiques normals i
canceroses. Més recentment, el mateix grup ha confirmat aquests
resultats després d’efectuar el seguiment d’un grup de malalts
amb biòpsia negativa malgrat tenir un índex de PCA3 igual o
superior a 100, tot i haver efectuat un ampli ventall d’estudis o
procediments addicionals, incloent la biòpsia guiada per
ressonància magnètica nuclear (24). Aquest treball també indica
que l’índex de PCA3 obtingut en el seguiment d’aquests pacients
és menor que l’obtingut inicialment, si bé en tan sols un cas és
inferior al valor discriminant de 35. Els autors ressalten que
aquests resultats no encaixen amb la idea que un marcador
específic de càncer hauria d’incrementar els seus valors i no
disminuir com succeeix en aquests malalts. Els autors, que també
descarten que els valors de l’índex de PCA3 puguin estar
emmascarats per canvis en el procediment de mesura emprat per
a l’estudi de l’ARNm del PSA, reconeixen que el seu treball
planteja més preguntes que respostes definitives (25), però
subratllen la importància de la seva observació.
També és controvertida la relació entre l’índex de PCA3 i
l’agressivitat del càncer de pròstata. De fet, mentre que hi ha
estudis que suggereixen que hi ha relació (26-28), d’altres no
troben cap relació entre l’índex de PCA3 i el grau de Gleason o
l’estadi clínic o patològic (22, 29, 30). Malgrat tot, un estudi
recent, que avalua 1341 pacients amb càncer de pròstata, conclou
que l’índex de PCA3 s’associa amb el grau de Gleason de la
biòpsia (21), encara que no millora la capacitat del PSA per
predir un grau de Gleason superior a 6, observant àrees sota la
corba de 0,682 pel PSA i de 0,679 per l’índex de PCA3.
Una revisió d’efectivitat comparativa publicada per Bradley et
al. (31) l’any 2014 va identificar 34 estudis observacionals sobre
l’índex de PCA3 amb una qualitat suficient per ser inclosos en el
seu estudi. Els autors venien a concloure que la utilitat
diagnòstica de l’índex de PCA3 és superior a la del PSA,
mostrant que per una especificitat del 50 %, la sensibilitat és del
77 % i 57 %, respectivament. La sensibilitat de l’índex de PCA3
va del 94,3 % per un valor discriminant de 10 fins al 61,1 % per
un valor discriminant de 35, amb un percentatge de càncers no
detectats del 6 % i del 39 %, respectivament. Tanmateix, els
autors també subratllen que l’evidència obtinguda fins al moment
sobre la utilitat de l’índex de PCA3 és baixa per concloure que
representi un avenç en la detecció del càncer de pròstata. També
destaquen que les dades actuals no permeten definir si l’índex de
PCA3 s’hauria d’oferir en el cribratge del càncer de pròstata, en
pacients amb PSA superior a 4 μg/L o tan sols en pacients amb
una biòpsia negativa prèvia. Per la seva banda, l’Associació
Europea d'Urologia afirma que l’índex de PCA3 podria ajudar a
decidir si s’ha de repetir la biòpsia en pacients amb una biòpsia
negativa prèvia i una sospita persistent de càncer de pròstata,
però també indiquen que, per al moment, la seva mesura és
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experimental i que el seu impacte clínic és encara qüestionable
(32).
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Introducció

Estudis universitaris de Biologia

La incorporació dels biòlegs dins del laboratori clínic es
deriva, fonamentalment, de l’evolució del primer pla d’estudi de
Biologia creat l’any 1953 moment que coincideix amb l’any en
què es va descobrir el DNA (1).
Dins del concepte de ciències de laboratori clínic que engloba
les especialitats pluridisciplinàries Anàlisis clíniques i
Bioquímica Clínica, Genètica Clínica, Immunologia, i
Microbiologia i Parasitologia, totes actualment dins del tronc de
Laboratori i Diagnòstic Clínic (2), els biòlegs tenen lliure accés a
les oposicions per poder rebre la formació en alguna d’aquestes
especialitats de les ciències de la salut (3).
Els biòlegs especialistes són uns professionals sanitaris que
s’han incorporat recentment als laboratoris clínics. Els
farmacèutics van ser-hi pioners i no cal dir el paper que hi han fet
els metges. El descobriment del DNA i la incorporació dels
procediments de genètica molecular dins dels laboratoris clínics
coincideixen amb l’entrada dels biòlegs a la formació hospitalària
en les especialitats pluridisciplinàries l‘any 1985 (4) i el
desenvolupament de la reacció en cadena per la polimerasa l’any
1983 (5).
El laboratori clínic va sorgir fa més de 200 anys a diversos
països anglo-saxons i a França, amb la creació als hospitals de
laboratoris la funció principal dels quals era ajudar a fer un
diagnòstic correcte dels malalts. L’any 1803, a Halle (Alemanya),
Johann Christian Reil va suggerir que en els hospitals s’havien
d’instal·lar petits laboratoris on es mesurés l'excreció de
diferents components biològics en l'orina i altres fluids dels
malalts per poder investigar la natura de les malalties (6).
D’aleshores ençà, els laboratoris clínics han evolucionat al ritme
de l’evolució tecnològica i dels descobriments científics, i els
departaments de recursos humans implicats també han anat
evolucionant per adaptar-se als canvis constats que s’han succeït
al llarg d’aquests més de 200 anys.

Per entendre la integració dels biòlegs al laboratori clínic s’ha
de fer referència a l’evolució que han sofert els estudis de
Biologia. El concepte graduat/llicenciat en Biologia ha anat
marcant l’evolució dels estudis de ciències naturals. A l’empara
de la Llei d’Ordenació de la Universitat Espanyola del 1943, el 7
de juliol de 1943 (7) s’aprova l’ordenació de les Facultats de
Ciències on ja es recull la diversitat interna que hi havia en allò
que aleshores s’anomenava Secció de Naturals i que crea els
doctorats en Ciències Biològiques el 1962 (8).
L’any 1953, el decret de l’11 d’agost estableix el primer pla
d’estudis de Biologia a la Facultat de Ciències (9). No obstant
això, l’establiment de seccions de Biologia en aquesta facultat no
es va produir fins l’any 1964, amb l’aprovació del Decret
2707/1964 de 27 de juliol (10). Des d’aquell moment, la Facultat
de Ciències de la Universitat de Barcelona es va anar
transformant, s’hi van anar creant departaments i també nous
plans d’estudis fins que es va crear la Facultat de Biologia l’any
1973 (11).
Des d’uns anys abans de la creació d’aquesta facultat, i dins la
titulació de Llicenciat en Ciències (Secció de Biològiques) es van
posar en marxa les modalitats de Botànica, i Zoologia
Fonamental (8). Aquesta darrera modalitat comprenia
assignatures optatives, com Genètica, Immunologia i Biologia
Molecular, entre d’altres, i és com es van anar formant biòlegs
que escollirien com a professió alguna de les especialitats
relacionades amb les ciències de laboratori clínic.

———

Els biòlegs i el laboratori clínic
Al Decret 2707/1964 (10), al punt 9, ja s’esmenta que els
llicenciats en Ciències Naturals d’aleshores llicenciats en
Biologia després eren professionals que podien desenvolupar
l’activitat professional en els laboratoris clínics. Com hem vist en
l’apartat anterior, l’adequació posterior dels estudis de Biologia
en àrees del coneixement vinculades al laboratori clínic va fer
possible que els biòlegs s’hi anessin incorporant de mica en mica.
La introducció va ser lenta i principalment es va produir en
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buit legal). En lloc d’això, un cop acabat el programa formatiu
BIR s’obtenia un certificat que era vàlid per accedir a centres de
salut pública. Aquesta situació il·lògica es va mantenir fins que
es va publicar el Reial decret 1163/2002 (3) en el qual, finalment,
es regulava la situació i es concedia el títol d’especialista a
biòlegs i bioquímics que havien fet el BIR. A més, com va passar
abans amb els farmacèutics i els metges, el reial decret esmentat
va permetre, durant un temps limitat, accedir al títol
d’especialista als biòlegs i als bioquímics que poguessin
demostrar una experiència i formació determinades en les quatre
especialitats regulades. El Ministeri de Sanitat espanyol va crear
les comissions nacionals espanyoles de cada especialitat per dur a
terme aquesta regulació, i els biòlegs catalans hi van tenir una
part molt activa ja que hi tenien un representant del col·lectiu a
les comissions de Bioquímica Clínica, Immunologia, i
Microbiologia i Parasitologia.
Pel que fa al nombre de places convocades per especialitat, el
quadre següent recull les places BIR de laboratori clínic des de
l’any 1985 fins a la convocatòria de l’any 2014:

laboratoris clínics privats o en centres hospitalaris no vinculats a
la Seguretat Social d’aquell moment, on només s’hi admetien
farmacèutics i metges. Els biòlegs s'anaven incorporant a totes les
especialitats del laboratori clínics fins que va haver-hi un bon
nombre treballant. El reconeixement de les especialitats sanitàries
per a metges (12), primer, i per a farmacèutics (13), després, va
esperonar el col·lectiu de biòlegs a lluitar per aconseguir el
reconeixement com a especialistes de ple dret. En aquesta lluita
hi va contribuir intensament el Col·legi de Biòlegs de Catalunya.
Malgrat tot, no és fins a l’any 2002 que s’aprova el Reial
decret 1163/2002 (7) en el qual es creen i es regulen les
especialitats sanitàries per a biòlegs, químics i bioquímics.
Història i evolució de les places de biòleg intern resident
(BIR)
Els primers exàmens BIR es van convocar l’any 1985 (4). Des
d’aleshores fins al 15 de novembre de 2002 els qui acabaven
satisfactòriament la formació com a residents no rebien el títol
d’especialista ja que la legislació no ho emparava (hi havia un
BIR

Especialitat
Any

Total

Anàlisis Clíniques

Bioquímica Clínica

Immunologia

Microbiologia i parasitologia

1985

0

5

5

0

10

1986

0

6

2

0

8

1987

0

9

3

0

12

1988

0

6

7

0

13

1989

0

8

4

0

12

1990

0

5

6

2

13

1991

3

5

10

6

24

1992

6

4

11

6

27

1993

6

6

10

6

28

1994

5

6

10

6

27

1995

5

5

10

5

25

1996

5

6

10

3

24

1997

4

6

9

3

22

1998

6

6

11

2

25

1999

7

7

12

2

28

2000

7

7

10

3

27

2001

7

8

12

4

31

2002

7

6

9

2

24

2003

3

7

11

4

25

2004

9

11

11

2

33

2005

6

12

10

5

33

2006

4

8

11

5

28

2007

8

12

11

7

38

2008

11

14

11

6

42

2009

8

12

12

7

39

2010

8

9

15

9

41

2011

16

13

13

10

52

2012

8

10

11

10

39

2013

9

9

15

10

43

2014

6

7

12

5
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L’any 1985 va començar la convocatòria per als BIR i uns
pocs van començar a formar-se en laboratoris clínics catalans.
Amb tot, Catalunya continua sent un lloc on es formen molt pocs
BIR si ho comparem amb el nombre de places globals.
Nombre de biòlegs que treballen en laboratoris clínics
Una vegada aplicada la llei d’especialitats, el nombre de
biòlegs especialistes col·legiats a Catalunya que estan exercint en
laboratoris clínics amb el títol d’especialista és de 72 i obeeix a
la distribució següent:
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de les places BIR, en les Comissions Nacionals creades pel
Ministeri de Sanitat espanyol. Els biòlegs catalans que van
participar en aquestes comissions va ser:
Jaume Bosch Colom i Roser Casamitjana Abella, en la
Comissió de Bioquímica Clínica; Ramon Vilella Puig, en la
d’Immunologia, Ferran Navarro Risueño, José Antonio
Domínguez Benítez i Margarita Salvadó Costa, en la de
Microbiologia i Parasitologia. El CBC se sent particularment
orgullós d’haver pogut contribuir abastament en la regularització
dels títols d’especialistes sanitaris dels biòlegs que ja estaven
exercint la seva professió.
Una altra activitat destacada ha estat també la participació
l’any 2001 en el Llibre Blanc de les Professions Sanitàries a
Catalunya, promogut per l’ Institut d’Estudis de la Salut.
Així mateix, el CBC té representats i participa en diferents
consells creats per la Generalitat de Catalunya relacionats amb
aquest àmbit: el Consell de les Professions Sanitàries, el Consell
Assessor sobre Laboratoris Clínics i el Consell Català de la
Formació Continuada de les Professions Sanitàries.
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al. Primer-directed enzymatic amplification of DNA with a
thermostable DNA polymerase, Science 1988:239:487-91.
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Büttner J. The origin of clinical laboratories. Eur J Clin Chem Clin
Biochem 1992;30:585-93.

(7)

Ley de 29 de julio de 1943 sobre ordenación de la Universidad
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De graduats/llicenciats en Biologia que treballen en aquests
àmbits n’hi ha més però no hi consten pel fet de no estar
col·legiats, malgrat l’obligatorietat d’estar-ne per exercir la
professió.
Especialitat de Genètica Clínica
El mes de juliol de 2014 es va aprovar la creació de
l’especialitat pluridisciplinària de Genètica Clínica, dins del tronc
de Laboratori i Diagnòstic Clínic (2). En aquesta especialitat,
nascuda dins del laboratori clínic en els últims 40 anys, els
biòlegs hi han tingut un paper preponderant. Actualment a
Catalunya hi ha més d’un centenar de biòlegs treballant en
laboratoris clínics de genètica.
Amb aquesta darrera incorporació de la Genètica Clínica com
a nova especialitat pluridisciplinària es fa palesa la presència
creixent que cada vegada més té el col·lectiu de biòlegs en els
laboratoris clínics.
Comissió de Sanitat
Per acabar aquest article parlarem de la Comissió de Sanitat,
que ha estat un organisme molt important en relació als objectius
aconseguits pels biòlegs en l’àmbit de la Sanitat, principalment
pel que fa a les especialitats del laboratori clínic, donant suport
tècnic a la Junta de Govern.
En el Col·legi de Biòlegs de Catalunya (CBC) totes les
branques sanitàries en que treballen els biòlegs estan integrades a
la Comissió de Sanitat, per tant la branca relacionada amb les
ciències de laboratori clínic està dins d'aquesta Comissió. Des de
la creació del CBC a l’any 1998 els presidents de la Comissió de
Sanitat han estat el Ferran Gómez Grau i Margarida Salvadó
Costa, ambdós membres de la Junta de Govern del CBC i
professionals del laboratori clínic, i com a coordinadors han
exercit Jordi Serra Álvarez i Águeda Hernández Rodríguez. Des
de la seva creació, la Comissió de Sanitat, en la seva vessant del
laboratori clínic, ha estat particularment activa en l’apartat
formatiu, havent-se realitzat en aquests anys 37 cursos i 63
xerrades d’actualització en el diagnòstic clínic in vitro. Ara bé, el
període de major activitat van ser els anys 2004-2008, anys en
que la Comissió de Sanitat va estar particularment activa en
participar, tal com s’ha esmentat en l’apartat Història i evolució

(10) Decreto 2707/1964 de 27 de julio, por el que se dispone que la
Sección de Naturales de las Facultades de Ciencias se desglose en las
dos Secciones de Ciencias Biológicas y de Ciencias Geológicas.
BOE 1964-09-10;(218):11897.
(11) Decreto 1975/1973, de 26 julio, sobre reestructuración de las
Facultades de Ciencias. BOE 1973-08-22;(201):16951-2.
(12) Real decreto 2015/1978, de 15 de julio, por el que se regula la
obtención de títulos de Especialidades médicas. BOE 1978-0829;(206):20112-4.
(13) Real decreto 2708/1982, de 15 de octubre, por el que se regulan los
estudios de especialización y la obtención del titulo de Farmacéutico
Especialista. BOE 1982-10-30;(206):29994-7.
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1. Introducció
En el primer document docent publicat per la Secció
d’Estadística i Metrologia (1) ja es van introduir els conceptes
d’hipòtesis i d’inferència estadística com a eines útils en la
confirmació o el rebuig de conclusions obtingudes a partir d’unes
dades.
En un altre document docent s’ha aclarit què són i quines són
les principals distribucions de probabilitats (2) que permeten dur
a terme els contrastos d’hipòtesis, anomenats paramètrics, encara
que també s’han descrit contrastos d’hipòtesis, anomenats no
paramètrics, que no requereixen el coneixement distribucions de
probabilitats.
En aquest document docent es presenten els conceptes
necessaris per comprendre els fonaments dels contrastos
d’hipòtesis.
2. Contrast d'hipòtesis (2, 3)
Un contrast d’hipòtesis (també anomenat prova de contrast
d’hipòtesis, prova de decisió estadística o prova de significació)
és un procés que permet decidir probabilísticament entre una
hipòtesi nul·la i una hipòtesi alternativa.
En aquest procés, el primer pas és plantejar les dues hipòtesis
que s’han de contrastar. La hipòtesi nul·la, H0, és la que
acceptarem, llevat que les dades indiquin la seva falsedat. Cal dir
que encara que H0 pot ser rebutjada per les dades, mai pot ser
verificada: en el cas que les dades no indiquin el seu rebuig es
dirà que «res s’oposa a afirmar que H0 és certa» .
La hipòtesi alternativa, H1, és la hipòtesi que enfrontem a H0.
Si no es diu una altra cosa, H1 indica simplement que és H0 falsa.
Per exemple, en un estudi epidemiològic sobre la concentració
de substància de colesterol en el plasma dels barcelonins de més
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de 50 anys es podrien voler estudiar les diferències entre els
homes i les dones. H0 indicaria que no existeix diferència en la
concentració de substància de colesterol en el plasma entre els
homes i les dones de més de 50 anys, i H1 indicaria que sí que hi
ha diferència. Es plantejaria com un problema estadístic per
decidir si la mitjana poblacional per aquesta magnitud en els
homes i les dones és diferent:
H0: μhomes = μdones
H1: μhomes ≠ μdones
A continuació es du a terme una prova estadística per
contrastar les dues hipòtesis. Si el contrast és paramètric la
selecció de la prova estadística concreta dependrà
fonamentalment de la distribució de probabilitat de la població en
estudi. Si el contrast és no paramètric la distribució de
probabilitat esmentada no té cap interès, encara que generalment
seran necessàries més dades per poder-lo aplicar.
En l’exemple anterior, un cop realitzat el contrast d’hipòtesi
oportú, es pot decidir probabilísticament si es rebutja la H0.
3. Errors de tipus I i II. Riscs  i β (4, 5)
Després de realitzar el contrast, s’escull una de les dues
hipòtesis, H0 o H1. Hem de tenir en compte, però, que el fet
d’escollir una d’aquestes dues hipòtesi comporta sempre un risc
d’equivocar-se:
a) Existeix un risc (probabilitat)  que es rebutgi H0 quan en
realitat és certa. Aquesta decisió equivocada rep el nom
d’error de tipus I o de primera espècie. El risc  és una
probabilitat coneguda que es defineix a priori. És habitual
fixar un  = 0,05, encara que sempre es pot modificar per
aconseguir condicions més relaxades o més estrictes.
El risc  escollit per construir intervals de probabilitat que
serveixen com a criteri en els contrastos d’hipòtesis rep el
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nom de nivell de significació. Així, per exemple, quan
definim  = 0,05, es parla de diferència significativa amb un
nivell de significació de 0,05 o del 5 %.
Paral·lelament, es defineix com a nivell de confiança el valor
1-, i en aquest cas es parlaria de diferència significativa amb
un nivell de confiança de 0,95 o del 95 %.
b) També es pot cometre una equivocació a l’acceptar H0 quan
en realitat és falsa. Aquest error es coneix com error de tipus
II o de segona espècie; el risc de cometre un error de tipus II
rep el nom de risc . És un valor desconegut, i disminueix en
augmentar el nombre d’individus estudiats en la mostra.
Es defineix el valor 1- com a potència del contrast
d’hipòtesis i és igual a la probabilitat de rebuig de la hipòtesi
nul·la quan, en realitat, és falsa.
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1. Introducció
La micromatriu genòmica, també anomenada micromatriu
cromosòmica, cariotip molecular o bé simplement matriu (array
en anglès), és un procediment genètic, basat en una hibridació
sobre una matriu de sondes d’ADN, que permet estudiar diversos
loci distribuïts al llarg del genoma i conèixer les possibles
pèrdues (deleccions) o guanys (duplicacions) en el material
genètic d'un individu. Presenta una resolució entre 10 i 1000
vegades superior a la del cariotip convencional i un temps de
d'espera dels resultats més curt, ja que habitualment no requereix
realitzar un cultiu cel·lular. Tot i que permet detectar deleccions i
duplicacions en el material genètic, anomenades variants del
nombre de còpies (CNV, acrònim de l'anglès copy number
variations), no detecta ni les reorganitzacions equilibrades (a
diferència del cariotip), ni les alteracions de seqüència o
mutacions (igual que el cariotip).
En funció de la seva rellevància clínica, les CNV es
classifiquen en tres tipus: benignes, patogèniques o incertes
(VOUS o VUS, acrònims de l'anglès variants of unknown
significance). Es considera que una variant del nombre de còpia
és una VOUS quan no hi ha prou evidència en la literatura (o en
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les bases de dades) ni de la seva presència en població general
sana, ni de la seva associació amb fenotips anòmals. El fet que
algunes variants tinguin una penetrància incompleta fa més difícil
demostrar la seva patogenicitat.
En el diagnòstic prenatal d'aneuploïdies, s'ha demostrat que
els procediments basats en micromatrius presenten una capacitat
de detecció d’anomalies superior a la del cariotip convencional,
per a qualsevol de les indicacions en les que s'ha de realitzar un
procediment invasiu. En cas de malformacions fetals, detecta un
6 % d’anomalies addicionals al cariotip i en d’altres indicacions,
o en absència d’indicació, entre un 1-1,5 % (1-5). Aquestes
troballes suplementàries de la micromatriu estan relacionades
amb la detecció de síndromes de microdeleció o microduplicació
i no són detectables amb el cariotip. Hi ha síndromes clàssiques,
com
la
microdeleció
22q11
o
síndrome
de
diGeorge/velocardiofacial, la microdeleció 7q11.23 o síndrome
de Williams, i n’hi ha de descrites més recentment com són les
microdelecions i microduplicacions 1q21.1, 16p11.2, etc... En
pediatria, la micromatriu ha esdevingut des del 2010 el
procediment
genètic de primera línia en l'estudi de la
discapacitat intel·lectual, les malformacions majors o menors i
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del trastorn de l'espectre autista (6). En el diagnòstic prenatal hi
ha qui també suggereix la substitució del cariotip per la
micromatriu i qui no descarta la seva oferta universal a les
gestants (2).
2. Procediments
2.1. Tipus de micromatrius i sondes
En l'actualitat, existeixen dos tipus de micromatrius:


Matriu de CGH. Es basa en la realització d'una hibridació

genòmica competitiva (CGH, acrònim de l'anglès
comparative genetic hybridization) entre un ADN fetal i un
ADN "control", en una matriu de sondes d’ADN. Les sondes
poden presentar un elevat nombre de nucleòtids (BACs,
acrònim de l'anglès bacterial artificial chromosome) o bé un
nombre reduït de nucleòtids (oligonucleòtids).


Matriu d'SNP. Es compara el grau d'hibridació entre un ADN

fetal i un ADN "control" prèviament determinat, en una
matriu d’SNPs (acrònim de l'anglès single nucleòtid
polymorphisms).
2.2. Tipus de disseny de matrius
Existeixen tres dissenys diferenciats de micromatrius en
funció de quina sigui la disposició de les sondes d’ADN:
 Micromatrius dirigides (targeted). Totes les sondes estan
dirigides a regions causants de trastorns coneguts.
 Micromatrius de genoma complet (WGA, acrònim de l'anglès
whole genome array). Presenten una distribució uniforme de
les sondes d’ADN en totes les regions.


Micromatrius mixtes. Combinen sondes distribuïdes al llarg

de tot el genoma amb una separació uniforme (en anglès
backbone coverage) i amb una major densitat de sondes en
les regions causants de trastorns coneguts. Són les
micromatrius més utilitzades en el diagnòstic prenatal.
2.3. Resolució i filtratge
La resolució de les micromatrius depèn del nombre de sondes,
de la seva mida i sobretot de la seva separació. En el diagnòstic
prenatal es recomana una resolució mitjana no inferior a (0,5-1,0)
Mb (7, 8). Les matrius de CGH d'oligonucleòtids ofereixen una
resolució més alta que no pas les de BACs, però són més
exigents pel que fa a qualitat i quantitat de l´ADN de la mostra.
La dificultat de l'extracció d'ADN a partir de líquid amniòtic no
cultivat ha propiciat la difusió de les micromatrius de BACs, amb
una resolució mitjana mínima d'1 Mb. De tota manera, aquest
tipus de micromatrius estan sent progressivament substituïdes per
les micromatrius d’oligonucleòtids, amb una resolució mitjana
mínima 0,5 Mb (7).
En el diagnòstic prenatal es prefereix que les micromatrius no
siguin de molt alta resolució per tal de minimitzar la detecció de
VOUS. Una altra via d’obviar aquest problema és la utilització de
micromatrius d’alta resolució i filtrar posteriorment els resultats,
seleccionant només les CNV patogèniques i les que presenten
una mida més gran.
2.4. Mostres
Qualsevol mostra fetal amb prou contingut d´ADN és vàlida
per dur a terme un procediment basat en micromatrius, com ara
les procedents de les vellositats corials, el líquid amniòtic, la sang
o un altre fluid o teixit fetal. En paral·lel a l’extracció de l’ADN,
és recomanable establir un cultiu cel·lular de rescat, que pot ser
útil per extreure més ADN, realitzar un cariotip o per d’altres
estudis de confirmació diagnòstica ulteriors. Per aquest motiu,
s'aconsella una extracció de 15-20 cm3 de líquid amniòtic o 20-40
mg de vellositat corial.

Si no s'empren matrius de SNP, és convenient realitzar un
estudi basat en la reacció en cadena per la polimerasa quantitativa
fluorescent (QF-PCR, acrònim de l'anglès quantitative
fluorescence polymerase chain reaction) prèvi per descartar la
contaminació materna de les mostres, determinar el sexe fetal
(per seleccionar el sexe de l’ADN "control") i diagnosticar les
aneuploïdies més freqüents i les triploïdies.
En cas d’una interrupció legal de la gestació (ILE, acrònim del
castellà Interrupción legal del embarazo), cal assegurar la presa
d’una mostra fetal (líquid amniòtic, teixit o sang) per futurs
estudis d'ADN fetal i per poder disposar de cèl·lules fixades o
extensions aptes per un estudi basat en la hibridació in situ
fluorescent (FISH, acrònim de l'anglès fluorescence in situ
hibridization). En cas que la decisió de la ILE no depengui del
resultat del procediment amb micromatriu, és factible diferir
l'estudi fins després de la necròpsia, ja que pot aportar dades que
indiquin que un alter estudi és més adient.
En cas de pèrdua gestacional, tant en avortaments espontanis
com en morts avantpart, les micromatrius presenten l’avantatge
de no requerir el cultiu cel·lular i, en conseqüència, minimitzar el
risc de fracàs tècnic
3. Indicacions de les micromatrius
Són indicacions ben establertes de les micromatrius:
1. La identificació d'un defecte congènit major o de troballes
ecogràfiques suggerents de defectes congènits menors (9).
Per qualsevol malformació, la probabilitat d’una troballa
relacionada amb el fenotip és un (6-9) % (1) superior en el
procediment amb micromatriu que en el cariotip. En cas de
cardiopatia, aquest percentatge augmenta fins al 12 % (10).
2. La restricció del creixement intrauterí (RCIU/CIR) precoç
(<24 setmanes) i sever (<percentil 3).
3. La translucència nucal augmentada (> 3,5 mm o percentil
99). Presenta una probabilitat d’un 5 % de troballes
addicionals al cariotip (11).
4. La presència d'una deleció o duplicació familiar críptica (no
detectable pel cariotip), amb risc de transmissió i penetrància
significatives, així com de prou rellevància clínica per donar
opció a la ILE.
5. La troballa d’una translocació o inversió de novo aparentment
equilibrada o d’un cromosoma marcador (especialment del
tipus anell i marcador no satel·litzat) en el cariotip fetal, ja
que no són fàcilment identificables per altres procediments.
6. La mort fetal intrauterina i l'avortament de segon trimestre, ja
que la micromatriu té més èxit que el cultiu i major capacitat
de detecció que el cariotip.
7. L'antecedent familiar de reordenament cromosòmic
(translocació parental recíproca o inversió pericèntrica) en
equilibri, per detectar segregacions desequilibrades
potencialment no visibles pel cariotip.
Altres motius són:
8. La deleció o duplicació críptica (no detectable pel cariotip i,
per tant, detectada per FISH / micromatriu) de novo en un
descendent previ. Encara que no estigui demostrat un
increment en el risc de recurrència, sempre existeix la
possibilitat d’un mosaic germinal en un dels progenitors. Es
podria recórrer també al FISH o a l'amplificació de sonda
depenent de lligació multiplex (MLPA, acrònim de l'anglès
multiplex ligation-dependent probe amplification) dirigits.
9. Per a qualsevol de les indicacions en les que s'ha de realitzar
un procediment invasiu (i, sobretot, quan existeix un risc baix
d’aneuploïdia) per assegurar la major capacitat de detecció
possible.
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4. Resultats a informar
4.1. Els informes amb els resultats obtinguts a partir de
procediments amb micromatrius han d’incloure sempre:


Les especificacions de la micromatriu utilitzada (tipus de
micromatriu, tipus i distribució de les sondes i la resolució
mitjana aconseguida en les regions estudiades).



Els criteris d’inclusió o exclusió dels diferents tipus de CNV
(filtratge).



Les limitacions del procediment, que són la impossibilitat de
detectar reordenaments equilibrats, les triploïdies XXX (no
detectables per les matrius de CGH, però sí per les matrius
d'SNP), mosaïcismes baixos (<20 %) i mosaics que resultin
en una dosi genòmica compensada (mosaic 45, X / 47, XXX).

4.2. En cas de CNV patogènica o probablement patogènica, en
l’informe ha de constar-hi:
 La descripció detallada de les conseqüències fenotípiques
descrites i citar les referències bibliogràfiques i les bases de
dades consultades.
 El percentatge de penetrància coneguda i la variabilitat i la
gravetat dels fenotips associats en les de penetrància
incompleta.
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 Es poden detectar malalties de gravetat molt variable i difícil
de predir.
 Hi ha CNVs patogèniques de susceptibilitat o amb
penetrància incompleta, que impliquen només un risc
d'afectació.
 Es poden identificar CNVs que causin malalties de
presentació tardana i si són heretades d'un dels progenitors,
poden aparèixer abans en el progenitor.
 Es poden detectar estats de portador sa per algunes malalties.
En general, no s'informen prenatalment, però, idealment,
s’hauria d’articular un mecanisme per informar a l’individu
quan arribi a l’edat reproductiva.
 Com a norma general, les CNVs de significat incert (VOUS)
que no siguin probablement patogèniques, no haurien de ser
informades en l’etapa prenatal.
 L'ús de micromatrius pot identificar que les relacions
biològiques reals no coincideixin amb les reportades per la
parella (falses paternitats o incestos) i informar sobre graus de
consanguinitat elevats
5.2. Assessorament posterior
Cal comentar les diverses troballes:

 La indicació d'estudis familiars o d'altres estudis de
confirmació basats, per exemple, en procediments com el
cariotip, el MLPA, el FISH i la micromatriu, entre altres.



En les CNVs patogèniques (o VOUS probablement
patogèniques) s’hauran d’abordar els conceptes de
penetrància i variabilitat en l'expressió.

 Les CNV patogèniques de penetrància incompleta,
predictives, d’estat de portador sa o presimptomàtiques
només han de ser incloses quan tinguin prou penetrància i
gravetat perquè puguin justificar una ILE o quan la seva
informació hagi estat sol·licitada en el consentiment informat
previ.



En les CNVs patogèniques (i VOUS amb alguna sospita de
patogenicitat) que requereixin estudis familiars per a la seva
millor classificació, s’hauran d'obtenir mostres parentals si no
s’han extret prèviament.



S’han de comentar els possibles tractaments i mesures de
prevenció destinades a modificar el pronòstic a llarg termini,
en cas que existeixin.

4.3. Les CNVs de significat incert o VOUS (que d’entrada no
siguin probablement patogèniques) només s’han d’incloure a
l’informe quan l’estudi de la segregació familiar pugui facilitar el
reconeixement del seu caràcter probablement patogènic. La
decisió d’estudiar una VOUS en els progenitors durant l’embaràs
es basarà en els següents criteris de probable patogenicitat: mida,
contingut gènic, funcions conegudes o previsibles d’aquests gens
i concordança amb el fenotip observat.
4.4. No cal incloure les CNVs benignes en els informes.
5. Assessorament genètic
Com en qualsevol estudi genètic, és imprescindible dur a
terme un assessorament genètic previ i posterior a la realització
d'un procediment basat en micromatrius. L’assessorament ha de
ser ofert per part de l'assessor genètic, el genetista clínic o
l'obstetra, d’una manera no directiva.
5.1. Assessorament previ

5.3. Assessorament posterior al ILE o al naixement
L'assessorament que es realitza posterior al ILE o posterior al
naixement del fetus és el moment més adequat per a completar el
diagnòstic multidisciplinari i comentar els riscos futurs i les
opcions reproductives disponibles en una reflexió conjunta amb
la parella.
5.4. Consentiments
Es recomana que hi hagi un consentiment específic dels
estudis genètics addicionals al consentiment de la realització d'un
procediment invasiu. Molts dels punts que formen part de
l’assessorament genètic previ hauran de ser inclosos en el
document d’informació i obtenir-ne el consentiment informat
escrit.
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Els estudis de citogenètica han anat evolucionant d’ençà que
van aparèixer en els anys seixanta. El bandeig de bandes G (amb
reactiu de Giemsa) permet una visualització de l’estructura
cromosòmica i, en conseqüència, la seva caracterització. El seu
principal avantatge és la visualització de tots els cromosomes en
un únic estudi. Tot i això, presenta algunes limitacions, com la
seva baixa resolució (10 Mb), i la necessitat de mostres recents
per tal que els cromosomes estiguin en estadi de metafase.
Als anys 2000, van aparèixer els procediments basats en
micromatrius (microarray en anglès). Una micromatriu és un
conjunt de molècules disposades ortogonalment en files i
columnes sobre un suport sòlid. En funció del tipus de la mostra
dipositada sobre l’esmentat suport, es poden distingir
micromatrius genòmiques (amb ADN), d’expressió (amb ARN),
de teixit fixat en parafina, de proteïnes o de cèl·lules.
Existeixen dos tipus de micromatrius genòmiques:
micromatrius d'hibridació genòmica comparativa (d'ara endavant,
HGC) i micromatrius d'SNP (acrònim de l'anglès single
nucleotide polymorphism).
Les micromatrius d’HGC segueixen el mateix principi que les
matrius d'HGC convencionals amb diferent suport per la
hibridació. En lloc de realitzar la hibridació sobre un
portaobjectes, es realitza sobre un suport on es disposen milions
de sondes de nucleòtids BACs ( acrònim de l'anglès bacterial
artificial chromosome) o oligonucleòtids, abastant tot el genoma
o una regió concreta.
Actualment també s’utilitzen les micromatrius d'SNP que, a
més de detectar guanys i pèrdues, permeten identificar pèrdues
d’heterozigositat (d'ara endavant, LOH) que no impliquen
alteracions numèriques en el genoma.
Aquests procediments permeten un estudi global del genoma
amb una major resolució, de fins a 50 Kb. Una de les limitacions
de les micromatrius genòmiques és la baixa sensibilitat, ja que,

per a identificar una alteració, es requereix que la mostra
contingui un mínim de 20 % de cèl·lules tumorals. A més, no
permeten detectar alteracions equilibrades, ni distingir clons
individuals.
Un punt important a tenir en compte és el tipus de mostra, que
en el cas de les malalties hematològiques, és la sang perifèrica o
la mèdul·la òssia (d'extracció recent o congelada), i per a tumors
sòlids, és el teixit tumoral (d'extracció recent, congelat o
parafinat). En el cas de teixit parafinat, cal anar amb compte,
perquè l'ADN pot estar degradat. El següent pas és l’elecció del
teixit control, per tal de determinar si les alteracions detectades
en la mostra tumoral són adquirides, o ja presents en la línia
germinal del pacient. Els controls poden ser una mescla d’ADN
propi (obtingut a partir de la sang perifèrica de voluntaris sans),
una mescla d’ADN comercial o ADN del mateix pacient
(limfòcits CD3+ en malalties no limfoides, teixit sa adjacent com
la pell, o cèl·lules de la mucosa bucal). L’ADN del mateix
pacient és el teixit control ideal ja que permet descartar
alteracions de la línia germinal.
La limitació d’aquests procediments són aquelles malalties
que es caracteritzen per presentar canvis en el nombre de còpies.
No obstant, fins el moment, en el diagnòstic hematològic, és una
eina destinada exclusivament a la investigació. En els estudis
prenatals i postnatals, s'aplica actualment en el diagnòstic de
forma habitual.
Cadascun dels procediments de la citogenètica molecular
presenta avantatges i inconvenients i són complementaris. La
Taula 1 en mostra un resum. Sempre cal escollir el procediment
que millor s’adapti a les nostres necessitats.
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Taula 1. Taula comparativa dels procediments de citogenètica (1).
FISH: acrònim de l'anglès fluorencence in situ hibridization.

Les micromatrius d'expressió permeten l'anàlisi simultània de
l’expressió de milers de gens o de miARN per conèixer el perfil
molecular i les xarxes genètiques que defineixen un tipus
cel·lular.
L'anàlisi el porten a terme titulats bioinformàtics i requereix
formació i experiència. En tot estudi de les micromatrius
d'expressió, el primer pas és l'anàlisi no supervisada, en què no es
coneix prèviament a quina categoria o grup pertany cada mostra
de l’estudi, amb l'objectiu d'identificar subgrups de tumors que
comparteixen patrons d’expressió semblants.
L'anàlisi supervisada es basa en la identificació de gens
diferencialment expressats entre dues categories conegudes i,
d'aquesta forma, classificar altres mostres de categoria
prèviament desconeguda. Aquesta anàlisi s'usa per poder
correlacionar dades d’expressió i dades clíniques.
El bon diagnòstic genètic requereix conèixer el rediment que
pot obtenir-se amb cadascun dels procediments i fer-ne un bon ús
utilitzant les diferents opcions disponibles en el mercat.
Bibliografia
(1) Maciejewski J, Tiu R, O'Keefe C, Application of array-based whole
genome ccanning technologies as a cytogenetic tool in hematologic
malignancies. Br J Haematol 2009;146(5):479-88.
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1. Introducció
Dins de l’àmbit de les ciències de laboratori clínic és freqüent
estudiar el tipus d’associació que pot existir entre dues magnituds
biològiques, entenent associació com la relació que existeix entre
dues o més variables. Els estudis estadístics de regressió i
correlació permeten descriure i definir aquesta associació.
Malauradament, aquests termes es confonen provocant un mal ús
de les eines estadístiques que descriuen.
L’objectiu d’aquest document docent és aclarir els conceptes
de correlació i regressió, facilitar la seva interpretació i reflectir
quina és la seva aplicació pràctica dins de l’àmbit de les ciències
del laboratori clínic.
2. Correlació i regressió
En general, per establir l’associació entre dues o més variables
s’utilitzen les proves estadístiques de correlació o de regressió.
La correlació identifica l’associació entre dues variables
quantitatives independents. El seu estudi proporciona informació
sobre la fortalesa d’aquesta associació o de la seva inexistència.
S’acostuma a utilitzar en el context d’un estudi observacional
retrospectiu entre dues variables independents aleatòries.
La regressió s’utilitza per establir quina és la l’equació
matemàtica que millor defineix la relació entre dues o més
variables (una variable dependent i una o més variables
independents) mitjançant un model matemàtic i habitualment és
emprada en el context d’un estudi experimental prospectiu (Taula
1).

Correlació

Regressió

Objectiu de l’estudi

Fortalesa de
l’associació lineal
entre variables

Model matemàtic de
relació entre variables

Àmbit d’aplicació

Retrospectiu

Prospectiu

Variables implicades

Dues variables
independents

Una variable
dependent i una o més
independents

Eines matemàtiques

Coeficient de
correlació

Funció matemàtica

Taula 1. Diferències principals entre correlació i regressió.

2.1. Correlació
La correlació lineal es defineix com el grau en què dues
variables independents es troben associades linealment (1).
La correlació mesura la intensitat d’aquesta associació entre
les variables mitjançant un nombre: el coeficient de correlació,
simbolitzat per r. L’estadístic r permet quantificar el grau
l’associació entre dues variables però en cap cas indica causalitat
d’aquesta associació. És a dir, permet explicar si els canvis en
una variable també es produeixen en l’altra variable i conèixer si
es correlacionen directament o inversament (correlació positiva o
negativa respectivament), o no es correlacionen, però en cap cas
permet dir si els canvis en una variable són producte dels canvis
en l’altra variable. Destaquem que en els estudis de correlació la
hipòtesi nul·la és la inexistència d’associació entre les dues
variables considerades.

———
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La manera més simple de fer una primera aproximació a un
estudi de correlació és fer un cop d’ull al gràfic o diagrama de
dispersió corresponent (2), com la de l’exemple de la Figura 1.
Quan existeix una bona correlació, els punts es disposen de
forma estreta al voltant d’una línia del sistema cartesià que té el
seu origen a prop de l’extrem inferior esquerre i va cap el
superior dret (correlació positiva), o a la inversa (correlació
negativa). Quan la disposició dels punts és aleatòria, la correlació
és nul·la,

Figura 2. Exemples en gràfics de dispersió de valors correlacionats.

Les característiques a tenir en compte per a la correcta
interpretació del coeficient de correlació són les següents:
Figura 1. Exemple de gràfic de dispersió.

2.1.1. El coeficient de correlació
En un model de dues variables (bivariant) el coeficient de
correlació mesura la intensitat amb la què les dues variables es
troben associades linealment, té uns valors continguts dintre del
interval [-1,+1] i és adimensional. No es troba afectat, per tant,
per canvis en les unitats de les variables. Els valors aberrants
d’alguna de les variables poden alterar considerablement el seu
valor.
Si existeix una associació lineal i amb pendent positiva, el
coeficient de correlació s’aproxima a +1. Si la correlació és
positiva, sempre que una variable tingui un increment (o
decrement) en el seu valor, l’altra variable tindrà la mateixa
tendència. Si per el contrari, la correlació és negativa, els canvis
en una variable es manifestaran de forma oposada en l’altra
variable (si una augmenta, l’altra disminueix o viceversa). Per
últim, si el coeficient de correlació és 0 significa que no existeix
associació lineal entre les variables (3). A la Figura 2 es poden
veure exemples de gràfics de dispersió on hi ha diferents valors
del coeficient de correlació:
1. Coeficient correlació = 1, les variables estan perfectament
associades linealment i els canvis en una variable reflectiran
canvis del mateix tipus en l’altra variable.
2. Coeficient correlació = 0, les variables observades no estan
associades linealment. Els canvis en una variable no es
reflectiran linealment en l’altra, encara que puguin estar
associades de forma no lineal.
3. Coeficient correlació > 0, la relació entre les dos variables és
directa i augments en una variable (o disminucions)
reflectiran augments (o disminucions) en l’altra.
4. Coeficient correlació < 0, l’associació entre les variables és
inversa i augments en una variable reflectiran disminucions
en l’altra.

1. El conjunt de dades, és a dir, la mostra poblacional, ha de ser
representativa de la població que pretenem estudiar.
2. La mostra poblacional no ha d’incloure valors aberrants, ja
que el coeficient correlació és excessivament sensible a la
seva presència.
3. Las variables han d’estar associades linealment. Les relacions
d’altre tipus (exponencials, etc.) generalment proporcionaran
coeficients de correlació no significatius.
La distribució de freqüències (4) a la que s’ajusten els valors
de les variables determinarà el coeficient de correlació a emprar.
En el cas que les variables que volem estudiar s’ajustin a una
distribució de freqüències de Laplace-Gauss, emprarem el
coeficient de correlació de Pearson, i en el cas contrari,
emprarem alternatives no paramètriques com el coeficient de
correlació de Spearman, simbolitzat per ρ (5).
El coeficient de correlació de Pearson es pot definir com un
coeficient que permet estudiar la relació lineal entre dues
variables X i Y, els valors de les quals s’ajusten a una distribució
de freqüències de Laplace-Gauss i es calcula matemàticament a
partir del quocient entre la covariància Sxy i el producte de
variàncies de les variables
(6):

SxSy , mitjançant l’expressió següent

rxy 

Sxy
SxSy

La variància (Sx i Sy) és la mesura de dispersió estadística de
cada una de les variables X o Y per separat. La covariància (Sxy)
és la mesura de la variabilitat conjunta entre les dues variables X i
Y.
n

_
S x  1  ( x i  x)
n  1 i 1

S

xy



n

_
_
1
( x i  x)( y i  y )

n  1 i 1

Tant la variància com el coeficient de correlació estudien
l’associació entre les variables, no obstant la primera depèn de la
unitat de mesura, mentre que el segon, al estar normalitzat pel
producte de variàncies, és independent de la unitat de mesura.
El coeficient de correlació de Spearman es pot definir com
una mesura del grau de correlació entre dues variables (7) sense
necessitat de que aquestes s’ajustin a una distribució de LaplaceGauss. És a dir, és una prova no paramètrica basada en el
coeficient de correlació entre els parells de nombres d’ordre
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corresponents a cada dada dins del seu conjunt, tal i com veurem
tot seguit.
L’expressió matemàtica del coeficient de correlació
d’Spearman és:

 1-

6 d 2
n(n - 1)

2

on d és el quadrat de les diferències dels ordinals corresponents
a x i y, i n és el nombre de parells de dades.
Per calcular ρ el primer que s’ha de fer és ordenar els valors
de les variables X i Y, en ordre ascendent o descendent, donant el
corresponent nombre d’ordre. En cas que alguna variable tingui
valors repetits, farem la mitjana del nombre d’ordre i
l’assignarem a ambdós valors (8).
Exemple: tenim dues variables X i Y que prenen els valors
mostrats a la Taula 2. Assignem un nombre d’ordre als valors
d’aquestes variables de manera creixent, tenint en compte que si
la variable pren dues vegades el mateix valor, fem la mitjana dels
seus nombres d’ordre (és el cas del valor 8 que és donat dues
vegades en la variable X, com que correspondria al nombre
d’ordre 3 i 4, fem la mitjana i a ambdós valors els assignem el
nombre d’ordre 3,5).
Calculem la diferència entre els nombres d’ordre dels valors d’ X
i Y.
X

Y

Nombre
d’ordre d’xi

Nombre
d’ordre d’yi

Diferències

8

3

3,5

1

2,5

17

11

7

5,5

1,5

22

18

8

7

1

5

23

1

8

-7

16

10

6

4

2

8

11

3,5

5,5

-2

10

7

5

2

3

7

10

2

3

-1

funció matemàtica Y  f (X ) a la qual s’ajusten els valors de
les variables. L’objectiu de l’estudi de regressió serà descriure
l’associació entre ambdues variables, preveure el comportament
de la variable dependent a partir dels canvis en les independents i
valorar la contribució de cada variable independent sobre la
variable dependent.
La funció matemàtica pot representar qualsevol tipus
d’associació a partir d’un model matemàtic (lineal, parabòlic,
exponencial) entre les dues variables (9). A més, segons el
nombre de variables independents implicades tenim regressions
simples o bivariants (una variable independent) o múltiples o
multivariants (més d’una variable independent). La distribució de
freqüències a la que s’ajustin les dades decidirà l’estudi de
regressió a realitzar. Així quan les dades s’ajustin a una
distribució de Laplace-Gauss es realitzarà un estudi de regressió
paramètrica, i en cas contrari, no paramètric.
En aquest document docent ens centrarem en les regressions
lineals simples paramètriques i no paramètriques.
2.2.1. El model lineal i la estimació de la recta mitjançant el
mètode de mínims quadrats
El mètode dels mínims quadrats és el mètode més utilitzat per
calcular el pendent i l’ordenada en l’origen de la millor funció
matemàtica rectilínia que associa els valors que prenen les
variables considerades (10), una independent X i una dependent
Y. Per a cada valor xi de la variable X s’observa un valor yi per la
variable dependent Y i s’obtenen parells de dades (x1, y1), (x2,y2),
... , (xn,yn). El conjunt de valors es pot representar gràficament
tal i com mostra la Figura 3 i segueix l’equació de la recta:

y  bx  a
on b és el pendent i a és l’ordenada en origen de la recta.

Taula 2. Càlcul de les diferències per tal d'obtenir .

Figura 3. Recta de regressió y = bx + a.

Apliquem l’expressió matemàtica següent:

A partir de les coordenades dels punts reals (xi ,yi ) i de la

 1-

6 d

2

n(n - 1)

ρ = 1- [6 [2,52+1,52+12+(-7)2+22+(-2)2+32+(-1)2]/8 (64-1)]= 0,09
El coeficient de correlació ρ té uns valors continguts dintre del
interval [-1,+1] i s’interpreta igual que el coeficient de correlació
r. En canvi, el coeficient de correlació ρ, a diferència del
coeficient de correlació r, és menys influenciable per la presència
de valors aberrants, no requereix que les variables s’ajustin a cap
distribució de freqüències concreta, ni que la relació entre elles
sigui lineal, però requereix un nombre de dades més gran.
2.2. Regressió
La regressió expressa l’associació entre una variable
dependent Y i una o més variables independents X a partir d’una

_

_

mitjana dels valors de les nostres variables ( x i y ), mitjançant
les equacions que es mostren a continuació, calcularem el
pendent b i l’ordenada en origen a de la recta de regressió lineal
paramètrica y  bx  a .



n

b

_



 y  x  x 
i 1

i

i

_


 xi  x 

i 1 

n

a=

_

_

y

-bx

2

2.2.2. Coeficient de determinació
El coeficient de determinació, simbolitzat per R2, es defineix
com la variació de la variable dependent Y que és explicada per la
variable independent X, és a dir, indica la proporció de variació
comú entre la variable dependent i una o més variables
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independents. El coeficient de determinació mesura la bondat del
ajust a la recta de regressió.
Els valors de R2 estan inclosos dins l’ interval [0,1], és a dir, el
resultat —excepte el zero— sempre és positiu. Si pren el valor de
1, tota la variació de la variable dependent Y és explicada per la
variació de la variable independent X i tots els parells de punts (xi
,yi ) estan situats sobre la recta. Si, per exemple, pren un valor de
0,70 la variació de la variable X explica en un 70% la variació de
Y, i el 30% restant és explicat per altres variables que no s’han
tingut en compte en el nostre model. Si pren un valor de 0 vol dir
que les dues variables no estan associades, almenys linealment.

Exemple: comparació dels sistemes de mesura X i Y d’una
magnitud biològica
y = 0,720 ( -0,308 – 1,748 ) + 0,991 ( 0,958 – 1,024 ) x
Interpretació: donat que l’interval de confiança del 95 % de
l’ordenada en origen inclou el 0 podem dir que no hi ha error
constant. Atès que l’interval de confiança del 95 % del pendent
inclou l’1 podem dir que tampoc hi ha error proporcional. Per
tant, ambdós sistemes de mesura són intercanviables.
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Aquesta regressió, també anomenada regressió ortogonal o
mètode del component principal, permet comparar dos sistemes
de mesura quan els valors de la variable s’ajusten a una
distribució de freqüències de Laplace-Gauss (12) i existeix
homogeneïtat de variàncies (homoscedasticitat) en l’interval de
valors de les variables estudiades (13).
No obstant, tenint en compte que la majoria de procediments
de mesura es comporten de manera heteroscedàstica i que per
aplicar aquest mètode cal que el mínim de mostres clíniques en
cada interval homoscedàstic sigui 50, en general la regressió
ortogonal no és la més recomanada en la comparació de sistemes
de mesura (8).
2.2.3.2 Regressió lineal no paramètrica de Passing Bablok
La majoria dels resultats de les magnituds biològiques
mesurades al laboratori clínic no s’ajusten a una distribució de
Laplace-Gauss, raó per la qual la regressió no paramètrica de
Passing Bablok és una de les més emprades en les ciències de
laboratori clínic (9). La seva principal aplicació és realitzar
estudis d’intercanviabilitat o transferibilitat, és a dir, estudis de
comparació de valors mesurats obtinguts amb dos sistemes de
mesura diferents.
Els requisits per aplicar Passing Bablok en aquestes
comparacions són (14):
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2. Són necessàries 100 o més mostres clíniques representatives
de tot l’interval de mesura del sistema de mesura en estudi.
3. No s’afecta per l’heteroscedasticitat, és a dir, no es veu
afectat pel fet que la desviació estàndard corresponent a la
imprecisió interdiària depengui de la concentració.
Amb el mètode de Passing Bablok s’obté una recta on les
estimacions dels paràmetres b (pendent) i a (ordenada en
l’origen) estan acompanyades del seus intervals de confiança del
95 %. Per tal d’interpretar si els valors mesurats pels dos sistemes
de mesura son intercanviables, cal fixar-se amb els dos intervals
de confiança del 95 % estimats. Si l’interval de confiança de b
inclou l’1 i l’interval de confiança de a inclou el 0, s’accepta que
els dos sistemes de mesura són intercanviables, amb un risc  =
0,05. Si l’interval de confiança de b no inclou l’1, entre els dos
sistemes hi ha un error proporcional, i no són intercanviables; si
l’interval de confiança de a no inclou el 0, entre els dos sistemes
hi ha un error constant i tampoc són intercanviables.
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Llobregat

El 21 de gener de 2015 va tenir lloc, a la seu del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, la quarta sessió del II Curs d‟actualització en ciències
de Laboratori Clínic: “Acreditació segons la norma ISO 15189. Canvis en la nova versió i en l'ús de la marca” impartida per Aurora Blanco Font,
Unitat de Gestió Qualitològica, Laboratori Clínic de l‟Hospital Universitari de Bellvitge, Laboratori Clínic Territorial Metropolitana Sud, L‟Hospitalet
de Llobregat.
2015  Publicat per l‟Associació catalana de ciències de Laboratori Clínic

Els darrers anys, els laboratoris clínics han anat canviant
progressivament l‟orientació cap a l‟assoliment de l‟acreditació
de la seva activitat conforme a la norma ISO 15189. Els motius
poden ser diferents en funció dels diversos tipus de laboratoris.
En uns casos, s‟ha aplicat aquesta norma per a activitats
analítiques d‟extensió relativament petita però amb elevada
complexitat, en les quals l‟acreditació suposa, principalment, un
reconeixement de la idoneïtat del seu procediment de mesura. En
altres casos, s‟ha aplicat a la l‟activitat del laboratori clínic
majoritària, amb el convenciment que aquesta ha de ser subjecte
d‟un seguiment més acurat a causa de la seva repercussió en un
major número de pacients, o bé a fi de presentar un avantatge
comercial competitiu en front a d‟altres laboratoris similars.
La primera versió d‟aquesta norma es va aprovar l‟any 2003 i
va cobrir la necessitat d‟una norma específica que recollís els
requisits el compliment dels quals permetés demostrar la
competència tècnica dels laboratoris clínics. Les normes
preexistents d'aquesta nova ISO 15189 recollien, d‟una banda,
els requisits aplicables a sistemes de gestió de la norma ISO 9001
—Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos—, d‟àmplia
utilització en organitzacions de producció i serveis, incloent
molts laboratoris clínics, especialment de titularitat pública, i,
d‟altra banda, els requisits de producte de la norma ISO 17025 —
Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la
competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración—
utilitzats principalment pels laboratoris no clínics.
La norma ISO 15189 fa referència a tots els processos de
laboratori clínic, preanalítics, analítics i postanalítics, i està
orientada a l‟activitat assistencial centrada en el pacient. Els
auditors tècnics, a més del Sistema de Gestió de la Qualitat

(SGQ) implantat, avaluen com aquest pot, a través de
procediments documentats i registres que proporcionin evidència,
assegurar i mantenir aspectes com:


la qualificació, capacitació i experiència del personal



l‟ús de mètodes validats i apropiats



la traçabilitat de les mesures i calibratges a patrons
nacionals



l‟estimació apropiada de la incertesa de mesura



l‟ús, calibratge i manteniment dels equips i materials



l‟entorn de treball de les anàlisis



l‟obtenció, manipulació i transport de les mostres



l‟assegurament de la qualitat analítica i la participació
regular en programes d‟intercomparació



la informació associada als informes de laboratori, als
resultats emesos o a l‟assessorament que dóna el laboratori

L‟any 2007 va tenir lloc la primera revisió de la norma, però
va ser un canvi de tipus menor. L‟any 2012 es va editar la
primera gran revisió, i es va publicar la versió espanyola el juny
de l‟any següent, l'UNE-EN ISO 15189:2013. L‟organisme que
avalua el compliment d‟aquesta norma pels laboratoris clínics
que estan o volen ser acreditats, l‟Entidad Nacional de
Acreditación y Certificación (ENAC), va realitzar una jornada el
novembre per comunicar els canvis d‟aquesta edició. Segons la
percepció dels membres del Departament de Sanitat d‟aquesta
entitat, la nova versió no incorpora grans canvis en quant als
requisits a complir, i aporta més claredat en el seu contingut i una

———

http://www.acclc.cat/continguts/ivv186.pdf
2015  ACCLC. Tots els drets reservats.

68

69

A. Blanco Font / In vitro veritas 2015;16:6871

millor estructura, abocada a facilitar la seva interpretació i
implantació.
Tot i això, hi ha alguns aspectes que es van considerar
rellevants i que es van comentar en aquesta sessió del Curs
d‟actualització en ciències de Laboratori Clínic. Tot seguit, es
recullen breument.
1. Aspectes generals
La darrera versió de la norma ISO 15189 inclou alguns
aspectes abans descrits en documents editats per ENAC,
especialment el CGA-ENAC-LCL Criterios generales de
Acreditación de Laboratorios Clínicos. L‟edició ara vigent és
d‟octubre de 2014 i, segons consta al propi document, els
aclariments o precisions que conté han de ser considerats pels
laboratoris com criteris a complir i aquests són avaluats durant
els processos d‟acreditació.
Quant al format, aquesta edició ha agrupat els requisits en
apartats i subapartats, de manera que emfatitza els requisits que ja
existien i dóna més claredat. També s‟han incorporat aspectes
sobre la prevenció del riscos i la protecció de dades, incloent
referències a aspectes ambientals.
Els aspectes del procediment d‟acreditació i les implicacions
del compliment de requisits es modifiquen. Per exemple, per
referir-se als organismes d‟acreditació a qui s‟ha d‟adreçar el
laboratori clínic, s'indica concretament que siguin els que
treballin segons la norma ISO/IEC 17011, en lloc de “normes
internacionals adients”. Un aspecte relatiu a l‟ambivalència entre
l'acreditació i la certificació dels laboratoris clínics, que ja es va
aclarir en el comunicat IAF-ILAC-ISO de 2009, ara s‟explicita
en la pròpia norma. El compliment dels requisits d‟aquesta norma
(tot i no ser de certificació) comporta el compliment tant dels
requisits tècnics com de gestió (substituint a “no implica la
conformitat a tots els requisits de la norma 9001”).
S'incorporen, com a usuaris de la norma, els clients de
laboratori i les autoritats reglamentàries, a més dels “laboratoris
clínics per desenvolupar els seus sistemes de gestió de la qualitat
i avaluar les seves competències” i els “organismes d‟acreditació
per confirmar o reconèixer la competència dels laboratoris
clínics”. Al mateix temps, s'afegeix una nota sobre la possible
aplicació de la reglamentació o requisits nacionals, internacionals
o regionals, en matèries específiques.
S‟eliminen termes i definicions que recull el Vocabulari
Internacional de Metrologia (VIM), com ara exactitud de mesura,
mesura, magnitud, traçabilitat, incertesa de mesura, i també la
veracitat de mesura, però s‟incorpora directament la referència a
aquest document, junt amb altres normes, com la ISO/IEC 17000,
la Guia ISO/IEC 2, i la Guia ISO/IEC 99 VIM.
En canvi, s'elimina la referència a les normes ISO 9000 i ISO
9001, però s‟incorporen les definicions relacionades amb
aquestes, com validació, verificació, competència, procediment
documentat, no conformitat, procés, qualitat, política de la
qualitat, objectiu de la qualitat, indicador de la qualitat. També,
s'incorporen alguns aspectes no ben definits formalment fins ara,
com interval alarmant, interval crític, comparació
interlaboratori, o bé que són novetat o hi estan molt relacionats,
com selecció i edició automatitzades dels resultats, o anàlisi a
prop del pacient (POCT).
2. Requisits de gestió
Com es pot deduir de l‟anteriorment exposat, els canvis en els
requisits pretenen l‟alineació amb la darrera edició de l'UNE-EN
ISO 9001, incloent els conceptes clàssics de la gestió per
processos, l‟anàlisi d‟indicadors, i la planificació de resultats i
millora contínua de l‟eficàcia.

Més detalladament, l'Organització i responsabilitats de la
direcció agrupa les responsabilitats, abans recollides en diversos
apartats de requisits no tan sols de gestió, sinó també tècnics.
Recorda que el laboratori s‟ha d‟assegurar que es compleixen les
necessitats de pacients i usuaris, i que els Objectius i planificació
de la qualitat han de ser objectivables —que no implica
quantificables— i coherents amb la Política de la Qualitat. Es
dóna èmfasi als mecanismes de Comunicació. Ha d‟haver
mecanismes per escoltar al personal i donar-hi resposta, escoltar
a les parts implicades en les tres fases del procés analític, i
registrar les comunicacions i reunions. També es fa èmfasi en el
paper del Director de la qualitat com a responsable d‟aquesta. El
laboratori ha de tenir responsabilitat i autoritat per assegurar-se
que s‟estableixen els processos necessaris, notificar a la direcció
el funcionament del sistema i les necessitats de millora, i
promoure l‟orientació a les necessitats i requisits dels usuaris.
En els aspectes documentals, la versió de 2012 elimina la
llista explícita dels continguts del Manual de la qualitat i
defineix document, sotmès a canvis en les versions o en el temps,
incloent els mantinguts en un sistema informàtic, i registre, que
conté informació en un moment temporal particular. Permet la
realització de modificacions escrites a mà, però sempre amb data
i signatura d‟una persona autoritzada, i seguides d‟una nova
versió del document modificat en un termini concret.
L‟apartat Establiment dels contractes de prestació de servei
recull que les sol·licituds acceptades pel laboratori s„han de
considerar com un contracte, que s‟ha d‟especificar quines
tasques o anàlisis es subcontracten, i també les consideracions
ètiques (no incentivació de la demanda assistencial, ni
interferència amb l‟avaluació del facultatiu clínic). Quan
l‟acreditació inclogui activitats subcontractades, la Selecció i
avaluació de laboratoris i consultors subcontractistes s‟ha de
recollir en un procediment documentat i se n‟ha de registrar la
revisió. Dintre dels Serveis d’assessorament que proporciona el
laboratori clínic, s‟especifica sobre quins aspectes concrets es
realitzen aquests serveis (casos clínics individuals, comentaris
interpretatius, utilització eficaç del laboratori, temes logístics
com l‟incompliment dels criteris d‟acceptació de les mostres,
temes científics, etc).
Davant els productes no conformes, en la versió de 2012,
s‟han revisat els requisits relatius a gestió de No Conformitats i
Accions Correctives, detallant millor la seqüència d‟accions que
els laboratoris han de seguir en aquestes situacions, alhora que es
diferència clarament entre acció immediata (actua sobre l‟efecte),
acció correctiva (actua sobre la causa arrel i comporta una anàlisi
de les causes) i acció preventiva (actua sobre la causa potencial i
comporta una anàlisi de la informació).
L‟apartat 4.14, que en l‟edició anterior es referia a Auditories
internes, amplia el seu contingut, passant a incloure les activitats
assumides per altres serveis, com els sistemes de seguretat
(dutxes, renta-ulls), criteris dels centres perifèrics d‟extracció,
registres del personal (titulacions) i condicions de conservació
(en el magatzem). Així mateix, cal fer auditories d‟informes de
laboratori. També s‟inclouen les recomanacions del personal
(suggeriments), les quals s‟han d‟avaluar i implantar si s‟escau,
respondre i registrar, a l‟igual que cal fer amb les accions preses.
Un dels aspectes més importants d‟aquesta versió és
precisament la Gestió del risc, que s‟inclou en aquest apartat.
Aquesta comporta que el laboratori ha d‟avaluar l‟impacte dels
processos de treball i els errors potencials sobre la seguretat del
pacient, ha de modificar els processos per disminuir o eliminar
els riscos detectats, seguint les recomanacions de les societats
científiques, i, finalment, ha de documentar les decisions i
accions presses.
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Per acabar amb els requisits de gestió, la Revisió del sistema
per la direcció incorpora la Gestió del risc com un element
d‟entrada, juntament amb els canvis en el volum de treball, el
personal o les instal·lacions, i les recomanacions per la millora.
Durant la revisió s‟han de detectar les causes, les tendències i els
patrons en la demanda i, en la mida del possible, avaluar
objectivament la contribució del laboratori a l‟atenció dels
pacients. Finalment, com a elements de sortida de la revisió
s‟inclouen la millora en eficàcia del SGQ i processos en els
serveis als usuaris, i l‟estimació de les necessitats de recursos. Els
resultats del procés de revisió s‟han de registrar i notificar al
personal del laboratori, i s‟ha d‟establir un termini d‟implantació
de les accions que se‟n derivin.
3. Requisits tècnics
Els canvis en els requisits tècnics afecten principalment a la
inclusió de l‟apartat 5.9 sobre Aspectes postanalítics (abans
inclòs a l‟apartat 5.8) i, molt més rellevant, de l‟apartat 5.10
sobre Gestió de la informació. Veiem en primer lloc alguns
aspectes menors d‟altres apartats.
Dins l‟apartat de Personal, el terme autorització es substitueix
per qualificació i avaluació de la qualificació. Aquesta
qualificació ha de reflectir la formació, aprenentatge, experiència
i habilitats demostrades necessàries i apropiades per a les tasques
realitzades. S‟ha de registrar i auditar internament aquesta
activitat. La Formació passa de “ha d‟estar disponible un
programa de Formació Continuada” a “ha de proporcionar
formació”, prenent així un caire més actiu.
Les Instal·lacions i condicions ambientals han incorporat
algun aspecte puntual als seus requisits, afectant a les
instal·lacions del laboratori, el qual hauria d‟assegurar el control
d‟accessos i la gestió d'energia, llum, ventilació, soroll, aigua, i
residus. Les instal·lacions pel personal han d‟incloure lavabos,
aigua potable, vestuaris, i “quan sigui possible” àrees per a
reunions, lectura i descans. Les instal·lacions per l‟obtenció de
mostres han de tenir i mantenir material de primers auxilis pels
pacients i personal Per últim, s‟ha incorporat dins les
instal·lacions i condicions ambientals aspectes relatius a la
separació eficaç de les seccions amb activitats no compatibles, i a
la provisió d‟un entorn silenciós i no interromput per a tasques
concretes.
Pel que fa referència als sistemes de mesura, se separen en dos
apartats: els Equips, i els Reactius i material fungible.
S‟emfatitzen alguns aspectes puntuals relatius als Equips, en
concret els referents a calibratge. El laboratori ha de disposar
d‟un procediment documentat, registrar l‟estat i la data del proper
calibratge. La traçabilitat metrològica s‟ha de registrar i també les
prestacions (registre de les que confirmen l‟acceptabilitat inicial
d‟un equip, la verificació periòdica de l‟exactitud requerida, etc.).
També s‟emfatitzen aspectes dels Reactius i material fungible,
com la necessitat de disposar de procediments documentats per la
recepció, emmagatzematge, anàlisi d‟acceptació i gestió
d‟inventari, verificar la capacitat del lloc de recepció quan aquest
no és el laboratori, i notificar els incidents adversos i accidents
atribuïbles a reactius i materials fungibles.
Els requisits preanalítics incorporen ara punts relatius a la
Informació per a pacients i usuaris, que recollia el CGA-ENACLCL, però també altres aspectes de Informació del full de petició
(continguts concrets d‟aquest full, comunicació al pacient de la
informació recopilada i finalitat, procediment documentat per a
les sol·licituds verbals, voluntat de cooperació del laboratori), o
d‟altres relatius a l’Obtenció de la mostra (disponibilitat de la
documentació per al personal que obté les mostres, documentació
de les desviacions, referències al consentiment informat del
pacient, especialment procediments invasius o amb risc de
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complicacions, verificació per part de l‟extractor del compliment
de les condicions de dejú o medicació per part del pacient).
La validació i la verificació de procediments de mesura són
els aspectes analítics més importants que s‟han revisat o
incrementat. Es creen subapartats específics i la paraula
verificació es deixa d‟usar en l‟accepció de “realització,
comprovació en sentit genèric”. També s‟incorporen aspectes de
la incertesa de mesura, abans a l‟apartat d‟assegurament de la
qualitat, com ara que aquesta s‟ha de calcular per a cada
procediment de mesura, i es detallen quines són les
característiques metrològiques rellevants d‟un procediment. Els
requisits relatius als intervals de referència biològics o valors de
decisió clínica, tot i ser pròpiament postanalítics, es recullen
també aquí com un subapartat propi. S‟ha de documentar-ne
l‟origen, comunicar-los als usuaris, revisar-los si canvien els
procediments analítics o preanalítics. Addicionalment, ha d‟estar
en documents controlats tota la informació associada amb la
realització de les anàlisis que sigui revisable i modificable
(dilucions automàtiques, continguts existents en aplicacions
informàtiques, etc.).
L‟apartat 5.6 d‟Assegurament de la qualitat revisa i actualitza
el contingut dels subapartats relatius al Control de la qualitat
(els materials de control han de ser similars a les mostres,
procedir de “tercera part independent”, i la freqüència del seu
anàlisi estar en funció de l‟estabilitat del procediment de mesura i
del risc pel pacient). També es revisa la Comparació
interlaboratoris (com s‟han d‟analitzar i com s‟han de tractar els
resultats no correctes) i s'introdueix un apartat nou de
Comparabilitat —i commutabilitat— dels resultats de les
anàlisis.
Els aspectes postanalítics ara es recullen en tres capítols,
doncs s‟afegeixen com a apartats propis els corresponents a
l‟edició i al lliurament dels resultats. Quant als Processos
postanalítics pròpiament dits, ha d‟haver un procediment
documentat per a la identificació, la recollida, la conservació,
l'inventari, l‟accés, l‟emmagatzematge, el manteniment i
l‟eliminació segura de les mostres clíniques un cop analitzades.
S‟ha de definir el temps, i s‟han d‟eliminar conforme a les lleis i
reglaments. L‟Edició de resultats incorpora un subapartat nou
denominat “Atributs de l‟informe” que inclou els comentaris als
resultats i detalla les seves possibles formes, diferent del
“Contingut de l‟informe” que es refereix, per exemple, a la
necessitat d'identificar els resultats subcontractats, el procediment
de mesura quan s‟escaigui, la identificació i localització del
pacient en cada pàgina i la paginació total. Cal ressenyar que,
malauradament, s‟ha eliminat en aquesta nova edició de la norma
el requisit per a l‟expressió de resultats només en unitats SI o
traçables (altres aplicables) juntament amb la referència a la
norma ISO 31.
El Lliurament de resultats recull els aspectes relacionats amb
la comunicació (valors alarmants, implicacions greus), un apartat
nou sobre la Selecció i lliurament automatitzats de resultats
relacionat amb la validació automàtica, per a la qual s‟han
d'establir, aprovar, documentar, validar i revisar els criteris, evitar
comunicar automàticament valors alarmants, identificar
interferències per icterícia, hemòlisi o lipèmia, incorporar
missatges d‟alarma dels analitzadors, identificar els informes
lliurats automàticament, i aturar el lliurament, si cal. També es
tracten els requisits relatius a Informes de laboratori corregits,
que abans es recollien a l‟apartat 5.8 d‟informe de laboratori.
L‟edició de 2012 incorpora com a normatiu un apartat que
abans era un annex de tipus informatiu. És l‟apartat 5.10 de
Gestió de la informació al laboratori, en el context de la qual
s‟entenen com a “sistemes d‟informació” les dades,
informatitzades o no, i els sistemes incorporats o no als
analitzadors i equips.
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Segons consta en aquest apartat, el laboratori ha d'accedir a la
informació per donar un servei, tenir un procediment documentat
que garanteixi la confidencialitat, i definir qui pot accedir,
introduir o modificar dades dels pacients i resultats de les
anàlisis, i lliurar resultats i informes. Els sistemes de gestió de la
informació han d’estar validats pel proveïdor i verificats pel
laboratori abans del seu ús. Han d'estar documentats i amb la
informació disponible, protegits contra accés, manipulació o
pèrdua, en un entorn segons especificacions, amb registre de les
fallades, les accions immediates i correctives realitzades, amb
plans de contingència documentats, i conformes amb la Llei
Orgànica de Protecció de Dades (LOPD). Respecte als sistemes
externs que reben la informació, s’ha de verificar que recullen la
informació exacta (d’anàlisis o de comentaris), i són també
responsabilitat del laboratori, com ho són també els que es
subcontracten.
En el moment que es va celebrar aquesta sessió del III Curs
d’actualització en ciències de Laboratori Clínic, la nova edició
de la norma era ja de plena vigència. Segons el document TR
UNE‐ EN ISO 15189, editat per ENAC el juny de 2013, per als
laboratoris ja acreditats la versió de 2012 de la norma ISO 15189
era vigent des de feia un any, és a dir, des de gener de 2014, i, per
els no acreditats que ho sol·licitaven per primera vegada, ho era
des d’octubre de 2013. Aquest és el motiu de l’interès per aquest
tema.
També, el desembre de 2013 es va publicar una nova edició
(la versió 11) d’un document d’ENAC que regula com els
laboratoris acreditats han de fer constar aquest fet, el CEAENAC-01 Criterios para la utilización de la marca ENAC o
referencia a la condición de acreditado. El contingut d’aquest
document s’aplica als certificats i informes, ofertes i contractes, i
altres documents i suports. Especifica el text i el format que s’ha
d’utilitzar en cada cas. La versió esmentada entrava en vigor en
juny de 2014. Per raons de temps no es va poder debatre massa
aquest tema durant la sessió, però, com a conclusió, s’ha de
remarcar que, no sent aquest un document específic per als
laboratoris clínics, és difícil d’adaptar a les seves condicions
particulars .
En resum, els canvis descrits al llarg de la sessió, referents tant
a aspectes generals, com a requisits de gestió i requisits tècnics
suposen, per part dels laboratoris acreditats, una necessitat de
revisió dels seus Sistemes de Gestió de la Qualitat a fi d’adaptarse i, per part dels laboratoris que volen iniciar l’acreditació,
l’abordatge des d’un esquema normatiu més estructurat.
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1. Introducció
El docetaxel (Figura 1A) és un fàrmac semi-sintètic anàleg del
paclitaxel (Figura 1B) que presenta activitat citotòxica i
antineoplàsica. El docetaxel (d'ara endavant DCX) exerceix la
seva activitat principalment en estimular i estabilitzar de forma
simultània l'acoblament dels microtúbuls i evitar la seva
despolimerització. Aquesta interrupció de l'acoblament normal
del fus mitòtic origina trencaments cromosòmics aturant el cicle
cel·lular G2/M. El DCX també indueix la mort cel·lular per
apoptosi i la lisi cel·lular, encara que el mecanisme pel qual
estimula l'apoptosi no està clarament establert (1).
La farmacocinètica del DCX es caracteritza per presentar una
elevada variabilitat interindividual. Algunes de les causes
d'aquesta variabilitat són l'edat, el gènere, l'ètnia, la insuficiència
hepàtica, la presència de diversos polimorfismes genètics i la
seva elevada unió a proteïnes plasmàtiques, principalment, a
l'albúmina i a l'1-glicoproteïna àcida (2-4). Aquesta variabilitat
farmacocinètica, juntament amb la seva toxicitat, influeixen en
l'eficàcia i compliquen la dosi òptima d'administració. La
possibilitat d'ajustar la dosi de DCX a partir dels valors obtinguts
del mesurament de la concentració d'aquest fàrmac en el plasma,
podria suposar un avenç important en el tractament dels pacients
amb càncer.
En l'actualitat, per al mesurament d'aquesta magnitud
farmacològica, s'han desenvolupat procediments de mesura que
es basen en la cromatografia líquida d'alta eficàcia o HPLC
(acrònim de l'anglès high-performance liquid chromatography)
acoblada a l'espectrometria d'absorció molecular a l'ultraviolat (59), l'HPLC acoblada a l'espectrometria de masses o MS (acrònim

de l'anglès mass spectrometry) o l'HPLC acoblada a
l'espectrometria de masses en tàndem o MS/MS (acrònim de
l'anglès tandem mass spectrometry) (10-21). No obstant això,
alguns d'aquests procediments presenten una sèrie de limitacions
o inconvenients. Pel que fa a la capacitat de detecció, tres d'ells
(10, 11, 14) presenten límits de quantificació per sobre de 5 µg/L,
valors, que podrien ser insuficients per dur a terme estudis
farmacocinètics i farmacodinàmics de DCX. També, alguns d'ells
(14, 15), utilitzen procediments de preparació de la mostra basats
en la precipitació de proteïnes, els quals no permeten eliminar la
majoria dels components d'una mostra donant lloc a extractes
més "bruts" i, en conseqüència, a una major probabilitat de
presentar un efecte matriu. Altres procediments publicats, basats
en l'extracció en fase sòlida (11, 19, 21), tot i ser més eficaços de
cara a l'eliminació dels diversos components de la mostra, són
laboriosos i cars. A més, en la majoria de publicacions (10-12,
14, 16-21), es reporta un temps d'anàlisi per mostra relativament
elevat (entre 4,5 i 18 min). De cara a la monitorització
farmacoterapèutica d'un fàrmac o a la realització d'estudis
farmacocinètics i farmacodinàmics, un temps d'anàlisis elevat
podria suposar una disminució en el rendiment de treball d'una
àrea específica d'un laboratori clínic. Per altra banda, només un
dels articles publicats (13) empra la cromatografia líquida d'alta i
ràpida eficàcia o UHPLC (acrònim de l'anglès ultra highperformance liquid chromatography) acoblada a l'MS/MS per al
mesurament de la concentració de massa de DCX en el plasma.
Aquests sistemes cromatogràfics permeten treballar amb
columnes analítiques amb farcits de partícules inferiors a 2 µm,
proporcionant una major resolució i eficàcia cromatogràfiques en
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un menor temps i permetent escurçar els temps de retenció (22,
23).
L'objectiu d'aquest treball és desenvolupar un procediment de
mesura així com validar un sistema basat en la UPLC-MS/MS
per al mesurament de la concentració de massa de DCX en el
plasma.

2.3. Preparació de solucions primàries i solucions de treball
Es preparen dues solucions primàries de DCX 5,0 mg/L en
metanol, una per als materials de calibratge i una altra per als
materials de control. Posteriorment, s'elaboren set materials de
calibratge en una solució 0,1 % (v/v) d'àcid acètic en metanol (0,
10, 25, 100, 250, 1000 i 2500 µg/L) i tres materials de control en
una solució 0,1 % (v/v) d'àcid acètic en metanol (50, 500 i 1500
µg/L). Els materials elaborats són emmagatzemats a -80 ºC en
alíquotes de 150 µL.
Per a la preparació de la solució de treball de l'estàndard intern
(100 µg/L de PCX), s'elabora una solució primària de PCX 10
mg/L en metanol i es realitza una dilució de la mateixa, emprant
una solució 0,1 % (v/v) d'àcid acètic en metanol com a dissolvent.
2.4. Preparació i tractament dels materials de calibratge i
materials de control en matriu plasmàtica

Figura 1. Estructura química de (A) docetaxel i (B) paclitaxel
(estàndard intern).

2. Material i mètodes
2.1. Productes químics
Per a la preparació dels materials de calibratge i de control
s'empra DCX trihidradat material de referència certificat amb
un puresa del 93,5 % de la Farmacopea Europea (Estrasburg,
França). Per a la preparació de la solució de treball d'estàndard
intern, s'utilitza paclitaxel (d'ara endavant PCX) material de
referència certificat amb un puresa del 99,4 % de la
Farmacopea Europea.
L'aigua de qualitat HPLC-MS i l'àcid acètic glacial són
proporcionats per Merck Biosciences (Darmstadt, Alemanya).
Per altra banda, altres productes com l'acetat d'amoni, l'àcid
fòrmic, el metanol i el metil tert-butil èter (d'ara endavant
MTBE), tots de qualitat HPLC-MS, s'obtenen de Sigma-Aldrich
(Steinhem, Alemanya).

Per a la preparació i tractament dels materials de calibratge en
matriu plasmàtica, en tubs de borosilicat de 5 mL, s'afegeixen
250 µL d'aigua, 50 µL de la solució de treball d'estàndard intern i
50 µL de material de calibratge sobre 125 µL de material de
blanc, obtenint-se uns valors dels calibradors en matriu
plasmàtica compresos entre 4,0 µg/L i 1000 µg/L. Després
d'agitar les diferents solucions durant 5 s amb l'ajuda d'un
agitador Vòrtex, s'addicionen 1,5 mL de MTBE per dur a terme
una extracció líquid-líquid. El tubs són agitats novament durant
45 s i centrifugats durant 5 min a 1500 g a temperatura ambient.
Posteriorment, 1 mL de les fases orgàniques que es troben a la
part superior es transfereixen a nous tubs de borosilicat de 5
mL i s'evaporen amb nitrogen fins a la sequedat a 40 ºC.
Seguidament, els residus resultants es redissolen amb 200 µL
d'una solució d'aigua/metanol (50:50 v/v) que conté 0,1 % (v/v)
d'àcid acètic, s'agiten els tubs durant 5 segons i es traspassen els
seus continguts a vials cromatogràfics de vidre específics per al
seu processament.
Els materials de control en matriu plasmàtica es preparen i
tracten seguint el mateix procediment que els materials de
calibratge. Els valors en aquests materials de control són 20, 200
i 600 µg/L.
2.5. Preparació i tractament de mostres
La preparació i el tractament de les mostres consisteix en una
extracció líquid-líquid seguida d'una evaporació amb nitrogen de
la fase orgànica i una reconstitució del residu obtingut.
Per a la preparació de les mostres, en tubs de borosilicat de 5
mL, s'afegeixen 250 µL d'aigua, 50 µL de la solució de treball
d'estàndard intern i 50 µL d'una solució 0,1 % (v/v) d'àcid acètic
en metanol sobre 125 µL de material de blanc. Posteriorment, es
du a terme el mateix tractament descrit anteriorment per als
materials de calibratge i de control en matriu plasmàtica.
2.6. Sistema de mesura
S'empra un sistema ACQUITY® UPLC® acoblat a un
espectròmetre de masses ACQUITY® TQD®, ambdós de Waters
(Milford, Oh, Estats Units).

2.2. Material de blanc

2.7. Condicions cromatogràfiques

El material de blanc es prepara a partir de 30 mostres de
pacients que no estan en tractament amb DCX o PCX. Aquestes
mostres s'obtenen mitjançant punció venosa i es recullen en tubs
de plasma amb EDTA-K3 (Vacuette, Kremsmünster, Àustria).
Posteriorment, les mostres són centrifugades a 1600 g durant 10
minuts a temperatura ambient. Seguidament es realitza una
barreja dels plasmes, s'agita durant 5 minuts amb l'ajuda d'un
agitador magnètic i s'emmagatzema durant un temps inferior a 2
hores a (2-8) ºC fins a la seva utilització.

La separació cromatogràfica dels components de la mostra es
porta a terme a 35 ºC utilitzant una columna analítica C18 en fase
reversa Acquity UPLC® BEH 2,1 x 100 mm; 1,7 µm de Waters, a
la qual se li ha incorporat un suport que conté un filtre de 2,0 µm
(Waters). La fase mòbil està composta per una solució 2 mM
d'acetat d'amoni i àcid fòrmic 0,1 % (v/v) en aigua (fase mòbil A)
i per una solució 2 mM d'acetat d'amoni i àcid fòrmic 0,1 % (v/v)
en metanol (fase mòbil B). El flux aplicat es manté a 0,4 mL/min
i s'utilitza una elució isocràtica amb una composició del 30 % de

74

R.Rigo Bonnin et al. / In vitro veritas 2015;16:7280

la fase mòbil A i del 70 % de la fase mòbil B. Les mostres
tractades es mantenen a (4 ± 1) ºC a l'interior del mostrejador. El
volum d'injecció de la mostra és 20 µL en un bucle de 50 µL i
treballant en la modalitat d'injecció parcial amb l'agulla
sobreeixida.
2.8. Condicions de l'espectròmetre de masses
S'utilitza la ionització mitjançant electroesprai en mode
positiu (ESI+). Per al DCX i el PCX, els ions precursors generats
que donen un major senyal són els formats pels adductes del
fàrmac protonat [FàrmacH]+. S'utilitza nitrogen com a gas de
nebulització i de desolvatació, i argó com a gas de col·lisió. El
DCX i el PCX es detecten treballant en la modalitat de
monitorització múltiple de reacció o MRM (acrònim de l'anglès
multiple reaction monitoring) emprant les següents relacions
massa-càrrega (m/z): DCX, 808,3527,0 (transició utilitzada per
a la quantificació) i 808,3509,0 (transició emprada per a la
confirmació); PCX, 854,3569,0 (transició per a la
quantificació) i 854,3569,0 (transició per a la confirmació). Per
a cada un dels fàrmacs en estudi, seguint els criteris de la guia
C50-A (24) de l'Institut per a la Normalització de Laboratoris
Clínics (CLSI) i la Federació Internacional de Química Clínica i
Ciències de Laboratori Clínic (IFCC), el quocient entre els
senyals dels ions obtinguts entre les transicions de quantificació i
de confirmació (senyal quantificació/confirmació) és utilitzat per
a la identificació dels seus corresponents pics cromatogràfics. El
temps d'integració o DT (acrònim de l'anglès dwell time) per a
cada una de les transicions MRM és 0,2 s. El potencial de
capil·laritat és 3,5 kV, la temperatura de la font d'ionització és
120 ºC i s'utilitza una temperatura del gas de desolvatació de 400
ºC. Els fluxos del gas de desolvatació, del gas aplicat al con i del
gas de col·lisió són 850 L/h, 150 L/h i 0,13 mL/min,
respectivament. Els potencials de con aplicats són 18 V per al
DCX i 24 V per al PCX, mentre que les energies de col·lisió
emprades per ambdós fàrmacs són 10 eV per a les transicions de
quantificació i 14 eV per a les transicions de confirmació..

sota la corba del pic cromatogràfic del PCX (estàndard intern); i
CPCX, el valor de la concentració de PCX en la solució de treball
de l'estàndard intern. La sensibilitat metrològica es calcula com el
valor del pendent de les distintes corbes de calibratge obtingudes
després de realitzar l'ajust lineal.
Seguint els criteris de l'EMA (25), per als materials de
calibratge, les diferències percentuals relatives entre els valors de
la concentració de DCX calculades i teòriques han d'estar
compreses entre ± 15 % i, entre ± 20 % a valors propers al límit
de quantificació.
2 . 9 . 2 . S el e ct i vi t a t
Per a l'estudi de la selectivitat es processen 10 mostres de
pacients que no estan en tractament amb DCX o PCX però sí que
prenen, de manera individual o combinada, altres fàrmacs com
antiepilèptics, antibiòtics, immunosupressors, digoxina o
metotrexat. Dos pacients estan en tractament amb ciclosporina A,
everolimus i micofenolat; dos amb tazobactam i valproat; un amb
ceftriaxona i tacrolimus; un amb fenitoïna i metotrexat; un amb
micofenolat i sirolimus; un amb digoxina; un amb carbamazepina
i un altre amb cefepima. Tots els pacients presenten un valor de
la concentració del fàrmac en el plasma o en la sang dins del seu
corresponent interval terapèutic.
Seguint els criteris de l'EMA (25), es considera que els
diferents fàrmacs no interfereixen en el mesurament de la
magnitud farmacològica quan:


En el temps de retenció del DCX, els valors de l'àrea sota la
corba del pic cromatogràfic de les mostres són inferiors al
20 % de l'àrea sota la corba del pic cromatogràfic en una
mostra que conté DCX amb un valor que correspon al límit
de quantificació.



En el temps de retenció de l'estàndard intern (PCX), els
valors de l'àrea sota la corba del pic cromatogràfic de les
mostres són inferiors al 5 % de l'àrea sota la corba del pic
cromatogràfic en una mostra que presenta DCX amb un
valor que correspon al límit de quantificació.

2.9. Procediment de validació
El procediment de validació es porta a terme seguint les guies i
recomanacions de l'Agència Europea del Medicament (EMA) i
del CLSI-IFCC (24-26).
Les propietats metrològiques estudiades són la sensibilitat
(metrològica), la selectivitat, la contaminació per arrossegament
o residualitat, la capacitat de detecció (límit de detecció i límit de
quantificació), l'interval de mesura (linealitat), la imprecisió
intradiària, la imprecisió interdiària, el biaix relatiu intradiari, el
biaix relatiu interdiari i l'eficiència del procés cromatogràfic (la
recuperació i l'efecte matriu). Per altra banda, també es realitza
un estudi de l'estabilitat de les diferents magnituds
farmacològiques.

2 . 9 . 3 . C o n t a mi n a ci ó
r es i d u a l i t a t

a r r o s s eg a men t

o

Per a l'estudi de la contaminació per arrossegament o
residualitat es processa, en una mateixa sèrie i en un únic dia, una
mostra que conté DCX amb un valor que correspon al límit de
quantificació (LOQ), tres materials de blanc (calibrador 0; 0
µg/L) i un material de valor elevat (calibrador 7 en matriu
plasmàtica; 1000 µg/L) seguint l'ordre següent: LOQ 
Calibrador 7  Calibrador 0  Calibrador 0  Calibrador 0.
Seguint els criteris de l'EMA (25), es considera que no
existeix contaminació per arrossegament quan:


En el temps de retenció del DCX, els valors de l'àrea sota la
corba del pic cromatogràfic per als tres materials de blanc
són inferiors al 20 % de l'àrea sota la corba del pic
cromatogràfic en la mostra que conté DCX amb un valor
que correspon al límit de quantificació.



En el temps de retenció de l'estàndard intern (PCX), els
valors de l'àrea sota la corba del pic cromatogràfic per als
tres materials de blanc són inferiors al 5 % de l'àrea sota la
corba del pic cromatogràfic en la mostra que presenta DCX
amb un valor que correspon al límit de quantificació.

2 . 9 . 1 . C a l i b r a t g e i s en s i b i l i t a t m e t r o l ò g i ca
Cada vegada que es realitzen mesuraments de la magnitud
farmacològica en estudi es processen els set materials de
calibratge.
La integració de les àrees sota la corba dels pics
cromatogràfics suavitzats i el càlcul dels valors de la
concentració de massa de DCX en el plasma es realitza utilitzant
el programa informàtic TargetLynx versió 4.1 de Waters. Les
corbes de calibratge s'obtenen mitjançant un ajust lineal per
ponderació 1/X2, excloent l'opció de forçar la intersecció de la
recta per l'ordenada en l'origen, després de representar
gràficament, per a cada un dels materials de calibratge, el
quocient (ADCX / APCX)·CPCX (eix d'ordenades, y) enfront als
valors de la concentració de DCX (eix d'abscisses, x); sent ADCX,
l'àrea sota la corba del pic cromatogràfic del DCX; APCX, l'àrea

p er

2 . 9 . 4 . C a p a ci t a t d e d et ecc i ó : l í m i t d e d et ec ci ó i
q u a n t i f i ca ci ó
Per estimar el límit de detecció (LOD) i el límit de
quantificació (LOQ), el material de calibratge amb el valor més
baix (calibrador 1; 10 µg/L) es dilueix 2 i 5 vegades amb una
solució 0,1 % (v/v) d'àcid acètic en metanol. Cada una de les

75

R.Rigo Bonnin et al. / In vitro veritas 2015;16:7280

diferents solucions diluïdes, així com el material de calibratge 1
no diluït, són tractats de la mateixa manera que els materials de
calibratge en matriu plasmàtica, obtenint-se, uns valors teòrics de
4,0, 2,0 i 0,8 µg/L. Aquestes solucions es processen 15 vegades
en un únic dia, així com 15 vegades durant 30 dies utilitzant una
única sèrie per dia.
La guia C50-A del CLSI-IFCC (24) defineix el LOD com el
valor mesurat mínim d'una magnitud biològica al qual la relació
senyal/soroll o S/N (acrònim de l'anglès signal-to-noise) és ≥ 3.
Per altra banda, defineix el LOQ com el valor mesurat mínim
d'una magnitud biològica que es pot estimar amb una imprecisió
acceptable (coeficient de variació ≤ 20 %) i que presenta una S/N
≥ 10.
2 . 9 . 5 . In t er va l d e m es u r a (l i n ea l i t a t )
Seguint els criteris de l'EMA (25) i del CLSI EP6-A (26), per
a l'estudi de la linealitat dins de l'interval de mesura, el material
de calibratge amb el valor més elevat (calibrador 7; 2500 µg/L)
es dilueix amb una solució 0,1 % (v/v) d'àcid acètic en metanol
en les proporcions 4:0, 3:1, 2:2, 1:3 i 0:4. Aquestes solucions
diluïdes són tractades de la mateixa manera que els materials de
calibratge en matriu plasmàtica, obtenint-se, uns valors teòrics de
1000, 750, 500, 250 i 0,0 µg/L.
Es processen, aleatòriament, per triplicat i en un únic dia, les
diferents solucions diluïdes. Per a cada una de les solucions, es
calculen els coeficients de variació i la diferència relativa
percentual entre els valors mesurats obtinguts i els seus
corresponents valors teòrics. Seguint els criteris de l'EMA (25),
els valors de les imprecisions i de les diferències percentuals
obtingudes han de ser ≤ 15 %.
Posteriorment, es representen gràficament els valors mesurats
obtinguts de les diferents solucions (eix d'ordenades, y) enfront
als valors teòrics esperats (eix d'abscisses, x). Per considerar la
linealitat de l'interval de mesura, s'apliquen els criteris de la guia
CLSI EP6-A (26) utilitzant el programa informàtic Analyse-it®
(Analyse-it Software, Ltd., Leeds, Regne Unit).
2 . 9 . 6 . Imp r ec i s i ó i b i a i x
Per estimar la imprecisió i el biaix es fan servir 4 mostres amb
diferents valors de la magnitud farmacològica: un material de
valor baix amb un valor corresponent al LOQ i els tres materials
de control. Es calcula la imprecisió i el biaix mitjançant les
fórmules:

s
CV (%)  ·100
x

 r (%) 

(x  )



2.9.7.
Ef i ci èn ci a
del
p r o cés
r ecu p e r a ci ó i e f e ct e ma t r i u

L'eficiència d'un procés cromatogràfic depèn de la pèrdua dels
components d'interès durant el procés d'extracció de la mostra
(recuperació) i de l'efecte combinat en el senyal analític que
poden produir diferents substàncies al coeluir amb els
components en estudi durant el procés d'ionització de la mostra
(efecte matriu).
L'estudi de l'eficiència del procés cromatogràfic es realitza
seguint els criteris del CLSI-IFCC (24), l'EMA (25) i el
procediment emprat per Viswanathan et al. (27). Per dur-ho a
terme, s'utilitzen tres tipus de mostres diferents amb un valor de
20, 200 i 600 µg/L en el cas del DCX i a un valor de 100 µg/L,
en el cas del PCX. Per a cada un dels fàrmacs, aquests tres tipus
de mostres són: solucions primàries de DCX o de PCX diluïdes
en una solució 2 mM d'acetat d'amoni i àcid fòrmic 0,1 % (v/v) en
aigua/metanol (70/30 v/v); sis mostres de plasma de pacients
diferents que no contenen cap dels fàrmacs i a les que se'ls hi
afegeix DCX o PCX després del procés d'extracció (Mostres B); i
les mateixes 6 mostres a les quals se'ls hi afegeix DCX o PCX
abans del procés d'extracció (Mostres C).
Emprant les àrees dels pics cromatogràfics obtingudes després
de processar aleatòriament totes aquestes mostres, el percentatge
de recuperació (RE) i d'efecte matriu (ME) per al DCX es calcula
com:

REDCX (%) 

(Mitjana Àrees Mostres C) DCX
·100
(Mitjana Àrees Mostres B) DCX

MEDCX (%) 

(Mitjana Àrees Mostres B) DCX
·100
(Mitjana Àrees Mostres A) DCX

Seguint els criteris del CLSI-IFCC (24) i l'EMA (25), una
vegada realitzats aquests càlculs, els valors dels percentatges de
recuperació i d'efecte matriu obtinguts per al DCX han de ser
independents dels valors de la magnitud en estudi (ha d'existir
una diferència percentual màxima del 15 %) i reproduïbles (han
de presentar un coeficient de variació ≤ 15 %).
Per altra banda, per tal de conèixer si l'estàndard intern (PCX)
és capaç de compensar la possible pèrdua del component en
estudi també anomenat analit durant el procés d'extracció de
la mostra i el possible efecte matriu ocasionat en la font
d'ionització, es calcula el percentatge de recuperació normalitzat
(n-RE) i el d'efecte matriu normalitzat (n-ME) utilitzant les
següents fórmules:
n - RE (%) 

(Mitjana Àrees Mostres C) DCX / (Mitjana Àrees Mostres C) PCX
·100
(Mitjana Àrees Mostres B) DCX / (Mitjana Àrees Mostres B) PCX

n - ME (%) 

(Mitjana Àrees Mostres B) DCX / (Mitjana Àrees Mostres B) PCX
·100
(Mitjana Àrees Mostres A) DCX / (Mitjana Àrees Mostres A) PCX

·100

on CV, s, x , r i µ són el coeficient de variació, la desviació
estàndard, la mitjana aritmètica, el biaix relatiu i el valor
convencional, respectivament. El valor convencional emprat
correspon al valor teòric assignat mitjançant pesada.
Per al càlcul de la imprecisió i biaix intradiari es processen 15
vegades, en una única sèrie i en un mateix dia, els tres materials
de control i el material de valor baix amb un valor corresponent
al LOQ. Per altra banda, per al càlcul de la imprecisió i biaix
interdiari, es processen les mateixes mostres 15 vegades, durant
30 dies, utilitzant una única sèrie per dia.
Seguint els criteris de l'EMA (25), els valors del CV i r
obtinguts han de ser ≤ 15 % i ≤ 20 %, per a la mostra de valor
baix amb un valor corresponent al LOQ.

cr o ma t o g r à f i c:

A l'igual que per al cas del DCX, seguint els criteris del CLSIIFCC (24) i l'EMA (25), una vegada realitzats aquests càlculs, els
valors obtinguts dels percentatges de recuperació i d'efecte matriu
normalitzats han de ser independents dels valors de la magnitud
en estudi (ha d'existir una diferència percentual màxima del 15
%) i reproduïbles (han de presentar un coeficient de variació ≤ 15
%).
2 . 9 . 8 . Es t a b i l i t a t
Seguint els criteris del CLSI-IFCC (24) i l'EMA (25), s'estudia
l'estabilitat de la concentració de massa de DCX i de PCX en les
solucions primàries, l'estabilitat de la concentració de massa de
DCX en el plasma a curt i llarg termini, així com l'estabilitat de la
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concentració de massa de DCX en l'extracte de les mostres de
plasma que es troben dins del mostrejador del sistema
cromatogràfic.
Les mostres utilitzades, el número de vegades que aquestes
són processades seguint un ordre aleatori, les condicions
d'emmagatzematge i els períodes de temps que es fan servir per a
cada un dels estudis de l'estabilitat són:


Solucions primàries de DCX i PCX, 10 vegades, (5 ± 3) ºC i
1, 3 i 7 dies, per a l'estudi de l'estabilitat de les solucions
primàries;



Solucions primàries de DCX i PCX, 10 vegades, (-75 ± 3) ºC
i 6 mesos, per a l'estudi de l'estabilitat de les solucions
primàries;



Tres materials de control (20, 200 i 600 µg/L), 10 vegades, (5
± 3) ºC i 1, 3 i 7 dies, per a l'estudi de l'estabilitat a curt
termini;



Tres materials de control (20, 200 i 600 µg/L), 10 vegades, (75 ± 3) ºC i 6 mesos, per a l'estudi de l'estabilitat a llarg
termini;



Extractes dels tres materials de control (20, 200 i 600 µg/L),
10 vegades, (4 ± 1) ºC i 6, 12 i 24 hores, per a l'estudi de
l'estabilitat de l'extracte de les mostres dins del mostrejador
del sistema cromatogràfic.

Per a cada estudi, s'avalua l'estabilitat calculant la diferència
relativa percentual (PD) emprant la següent equació:

PD (%) 

100 n  X i  Y 
· 

n i 1  Y 

on Xi és cada un dels valors mesurats obtinguts en les diferents
mostres utilitzades una vegada transcorregut el seu període
d'emmagatzematge, Y és el valor teòric assignat i n és el nombre
de vegades que s'han processat les mostres (n = 10 en el nostre
cas).
Seguint els criteris del CLSI-IFCC (24) i l'EMA (25), es
considera que les magnituds són estables si la PD obtinguda està
compresa entre  15 %.

3. Resultats i discussió
3.1. Desenvolupament
cromatogràfic

del

procediment

de

mesura

En el desenvolupament del procediment de mesura
cromatogràfic s'han combinat diverses fases mòbils i columnes
d'UHPLC que ens ha permès optimitzar la resolució i eficàcia
cromatogràfiques, així com obtenir uns pics cromatogràfics
simètrics, unes relacions S/N elevades i un reduït temps de
retenció. En referència a les fases mòbils, s'han estudiat diferents
combinacions les quals estaven compostes d'aigua, per una
banda, i de metanol o acetonitril com a solvent orgànic, per una
altra. Totes aquestes fases mòbils s'han combinat amb acetat
d'amoni (2 mM), amb 0,1 % d'àcid fòrmic (v/v) o amb ambdós
additius. De totes les possibles combinacions, la que ha donat
lloc a una major separació cromatogràfica i una major sensibilitat
(metrològica) en el detector de l'espectròmetre de masses ha sigut
la composta per aigua i metanol ambdues amb acetat d'amoni i
àcid fòrmic i utilitzant una elució isocràtica (70 % metanol i 30
% aigua). En referència a les columnes d'UHPLC C 18 en fase
reversa, s'han avaluat dos tipus de columnes amb partícules
híbrides amb ponts d'etilè o BEH (acrònim de l'anglès Bridged
Ethylene Hybrid) les quals presenten una mateixa mida de
partícula (1,7 µm) i diàmetre intern (2,1 mm) però diferent
longitud (50 mm enfront 10 mm). La columna amb una longitud
de 50 mm (Acquity UPLC® BEH 2,1 x 50 mm, 1,7 µm) va donar
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lloc a temps de retenció més curts (0,62 min per al PCX i 0,73
min per al DCX) però pics cromatogràfics amples i amb formes
asimètriques, probablement, per la proximitat dels pics al front
d'elució. Així, la utilització de la columna Acquity UPLC ® BEH
2,1 x 100 mm, en combinació amb les fases mòbils esmentades i
treballant en la modalitat isocràtica, és la que ens ha permès
obtenir una millor resolució i eficàcia cromatogràfiques.
En les condicions cromatogràfiques descrites, els temps de
retenció per al DCX i al PCX són 1,92 i 1,76 min, respectivament
(Figura 2). El temps d'anàlisis (interval que transcorre entre dos
injeccions consecutives i que inclou el temps de rentat del
sistema cromatogràfic) és 3,5 minuts. El temps de processament
per a 10 mostres, incloent el processament de materials de
calibratge i de control així com el temps necessari per a la seva
preparació, és inferior a 3 h.
Per altra banda, tots els paràmetres de l'espectròmetre de
masses s'han optimitzat mitjançant la infusió directa, a un flux de
20 µL/min, d'una solució 10 mg/L de DCX i PCX en
aigua/metanol (50:50 v/v) que conté 0,1 % (v/v) d'àcid acètic.
Tant per al DCX com per al PCX, s'ha observat que la major
sensibilitat metrològica s'obté quan s'utilitza la ionització
mitjançant electroesprai en mode positiu (ESI+), sent els ions
més abundants, els corresponents als adductes del fàrmac
protonat [FàrmacH]+. La selecció dels ions monitoritzats (ions
producte) s'ha realitzat estudiant els patrons de fragmentació dels
ions precursors en la cèl·lula de col·lisió de l'espectròmetre de
masses en tàndem. El DCX i el PCX es detecten treballant en la
modalitat MRM, monitoritzant els ions precursors i els ions
producte que proporcionen un major senyal analític. Per evitar
errors en la identificació del DCX i del PCX, així com per
confirmar l'absència d'altres components similars de la mostra
que hagin pogut coeluir i contribuir falsament a la detecció
d'aquests fàrmacs, s'han fet servir dues transicions MRM. Una
transició és utilitzada per a la quantificació: 808,3527,0 per al
DCX i 854,3569,0 per al PCX, i l'altra transició és emprada per
a la confirmació: 808,3509,0 i 854,3509,0 per al DCX i
PCX, respectivament.
En referència a la preparació i tractament de les mostres, tot i
que una extracció líquid-líquid no és el procediment d'extracció
més idoni per obtenir recuperacions acceptables i prevenir
l'efecte matriu que es pot produir durant el procés d'ionització de
les mostres, en el nostre cas, la utilització d'aquest tipus
d'extracció utilitzant MTBE seguida d'una evaporació amb
nitrogen de la fase orgànica i una reconstitució del residu
obtingut, ens ha permès obtenir recuperacions i efectes matrius
acceptables els quals han sigut similars als estudis prèviament
publicats (11, 15, 19, 21).
3.2. Procediment de validació
3 . 2 . 1 . C a l i b r a t g e i s en s i b i l i t a t me t r o l ò g i ca
Totes les corbes de calibratge obtingudes durant el
procediment de validació són lineals dins de l'interval (1,951000) µg/L. Un exemple d'equació obtinguda per a la corba de
calibratge és y = 0,115·x + 0,056 (coeficient de determinació; r2
= 0,9983). Les diferències percentuals relatives obtingudes, entre
els valors de la concentració de DCX calculades i teòriques, estan
compreses entre 2,8 i 7,7 % per a tots els materials de calibratge
excepte per als materials amb valors propers al LOQ, on aquestes
diferències es troben dins de l'interval (6,8-19,1) %. Per altra
banda, els valors de sensibilitat metrològica estan compresos
entre 0,101 i 0,132.
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Figura 2. Cromatograma MRM representatiu obtingut en un pacient que presenta una concentració de massa de docetaxel en el
plasma de 161,7 µg/L.
teòrics són ≤ 5,3 %. Per altra banda, els diferents CV obtinguts
són ≤ 13,7 %.

3 . 2 . 2 . S el e ct i vi t a t
Per a totes les mostres de pacients processades no s'observen
cromatogrames amb pics interferents. En el temps de retenció del
DCX, els valors de l'àrea sota la corba dels pics cromatogràfics
són ≤ 1,8 % de l'àrea sota la corba del pic cromatogràfic en la
mostra que conté DCX amb un valor que correspon al LOQ. En
el temps de retenció del PCX, aquests valors d'àrea són ≤ 0,9 %.
3 . 2 . 3 . C o n t a mi n a ci ó
r es i d u a l i t a t

p er

a r r o s s eg a m en t

o

No s'observa una contaminació per arrossegament. En el
temps de retenció del DCX, per als tres materials de blanc, els
valors de l'àrea sota la corba dels pics cromatogràfics són 5,9, 5,1
i 4,7 % de l'àrea sota la corba del pic cromatogràfic en la mostra
que conté DCX amb un valor que correspon al LOQ. En el temps
de retenció del PCX, aquests valors d'àrea són 3,8, 1,6 i 1,1 %.
3 . 2 . 4 . C a p a ci t a t d e d et ecc i ó : l í m i t d e d et ec ci ó i
l í m i t d e q u a n t i f i ca c i ó
El LOD és 0,96 µg/L amb una relació S/N de 7,8, mentre que
el LOQ és 1,95 µg/L (S/N = 17,5; CV = 12,4 %). El LOQ
obtingut és similar o més baix que els reportats en altres estudis
(10, 11, 13, 14, 16, 25).
3 . 2 . 5 . In t er va l d e m es u r a (l i n ea l i t a t )
L'interval de mesura és lineal entre (1,95–1000) µg/L (y =
0,939·x + 15,4; r2 = 0,9909). Les diferències relatives percentuals
entre els valors mesurats obtinguts i els seus corresponents valors

3 . 2 . 6 . Imp r ec i s i ó i b i a i x
Els diferents valors d'imprecisió i biaix relatiu obtinguts es
mostren a la Taula 1. El sistema de mesura cromatogràfic avaluat
presenta imprecisions i biaixos relatius inferiors als requisits
establerts per l'EMA (15 % i 20 % per a la mostra de valor baix
amb un valor corresponent al LOQ). A més, els valors obtinguts
per aquestes propietats metrològiques són similars o millors que
els observats en les publicacions ja existents (12, 15-18, 20, 24).
3.2.7.
Ef i ci èn ci a
del
p r o cés
r ecu p e r a ci ó i e f e ct e ma t r i u

cr o ma t o g r à f i c:

Els valors de RE, ME, n-RE i n-ME obtinguts es mostren a les
Taules 2 i 3. La utilització del PCX com estàndard intern permet
compensar la pèrdua de DCX durant el procés d'extracció de la
mostra, amb independència de quin sigui el valor de la magnitud,
i amb una imprecisió acceptable (≤ 15 %). Pel que fa als valors
de ME, es pot observar que existeix una supressió iònica que es
veu compensada per la utilització del PCX com a estàndard
intern.
L'avaluació de l'efecte matriu és un dels estudis més
importants que s'han de realitzar quan s'utilitzen sistemes de
mesura cromatogràfics que presenten un espectròmetre de masses
com a sistema de detecció, perquè l'existència d'un efecte matriu
no compensat podria conduir a una manca d'exactitud de mesura
dels valors mesurats obtinguts per a una magnitud en particular.
Idealment, s'hauria de fer servir el propi analit marcat amb
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isòtops estables com a estàndard intern, el qual permetria no
només compensar el possible efecte matriu que es pogués
ocasionar, sinó també compensar la pèrdua de l'analit durant el
procés d'extracció de la mostra i les possibles fluctuacions del
senyal del detector, així com confirmar que la separació
cromatogràfica ha evolucionat correctament, entre altres. Tot i
això, degut a que generalment aquests tipus d'estàndards interns
són difícils d'aconseguir i el seu preu sol ser elevat, freqüentment
es fan servir anàlegs estructurals que presenten propietats
fisicoquímiques semblants a les de l'analit. Al nostre cas, al igual
que altres autors (10, 12, 13, 16-18), s'utilitza el PCX un taxà,
com també ho és el DCX, que presenta unes propietats i
estructura químiques similars a les del DCX com a primera i
única opció d'estàndard intern. Encara que en el nostre
procediment cromatogràfic desenvolupat, el DCX i PCX no
elueixen simultàniament, fet que podria portar a una falta de
compensació de l'efecte matriu i d'altres característiques, els

resultats obtinguts posen de manifest que la selecció del PCX
com a estàndard intern ha estat encertada.
3 . 2 . 8 . Es t a b i l i t a t
La concentració de massa de DCX en el plasma és estable 7
dies a (5 ± 3) °C (PD ≤ -13,1 %) i 6 mesos a (−75 ± 3) °C (PD ≤
-5,9 %). Per altra banda, dins del mostrejador del sistema
cromatogràfic, la concentració de massa de DCX en l'extracte de
les mostres de plasma és estable 24 hores a (4 ± 1) °C (PD ≤ -9,7
%). En les solucions primàries de DCX i PCX la seva
concentració de massa és estable durant 7 dies si aquestes es
conserven a (5 ± 3) °C (PD ≤ -11,9 % i -10,8 % per al DCX i el
PCX, respectivament) i 6 mesos a (−75 ± 3) °C (PD ≤ -6,9 % i 7,2 % per al DCX i el PCX, respectivament). Els valors negatius
dels PD indiquen una descomposició o degradació d'ambdós
fàrmacs al llarg del temps.

Taula 1. Valors d'imprecisió i de biaix relatiu obtinguts per al sistema de mesura cromatogràfic basat en la UHPLC-MS/MS per a la
concentració de massa de docetaxel en el plasma.

Valor teòric de la
magnitud farmacològica
(µg/L)

Intradiari (n = 15)
x  s
(µg/L)

CV (%)

Interdiari (n = 15)

r (%)

x  s
(µg/L)

CV (%)

r (%)

2,00 (LOQ)

1,92  0,19

10,0

4,0

1,95  0,24

12,4

2,5

20,0 (QC1)

19,0  1,31

6,9

5,0

18,0  1,51

8,4

10,0

200 (QC2)

196  9,80

5,0

2,0

192  11,7

6,1

4,0

600 (QC3)

592  24,3

4,1

1,3

589  30,0

5,1

1,8

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

Taula 2. Percentatges de recuperació i de recuperació normalitzats obtinguts per al sistema de mesura cromatogràfic basat en la
UHPLC-MS/MS.
Valor teòric de la magnitud farmacològica
(mg/L)

% RE

% n-RE

20,0

79,4 ± 9,6

91,2 ± 8,9

200

83,1 ± 8,2

95,4 ± 8,7

600

81,5 ± 6,2

93,5 ± 6,5

x global (%)

81,3

93,4

s global (%)

6,3

7,8

CV global (%)

7,8

8,4

% RE, percentatge de recuperació; % n-RE, percentatge de recuperació normalitzat; x, mitjana aritmètica; s, desviació
estàndard; CV, coeficient de variació.
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Taula 3. Percentatges d'efecte matriu i d'efecte matriu normalitzats obtinguts per al sistema de mesura cromatogràfic basat en la
UHPLC-MS/MS.
Mostra

ME (%)

n-ME (%)

20,0 µg/L

200 µg/L

600 µg/L

20,0 µg/L

200 µg/L

600 µg/L

Plasma 1

84,3

93,4

96,5

94,2

96,7

99,0

Plasma 2

77,3

88,6

92,2

96,6

100,5

98,2

Plasma 3

83,4

85,9

87,6

94,6

97,7

95,1

Plasma 4

88,2

92,7

94,4

94,0

97,2

99,0

Plasma 5

69,8

77,6

85,5

90,5

88,2

94,5

Plasma 6

74,2

81,1

83,3

87,8

91,7

93,9

x (%)

79,5

86,6

89,9

93,0

95,3

96,6

s (%)

6,9

6,3

5,2

3,2

4,5

2,4

CV (%)

8,7

7,3

5,8

3,4

4,7

2,4

x global(%)

85,3

95,0

s global (%)

7,3

3,6

CV global (%)

8,6

3,8

ME, percentatge d'efecte matriu; n-ME, percentatge d'efecte matriu normalitzat; x, mitjana aritmètica; s, desviació estàndard;
CV, coeficient de variació.

4. Conclusions
En aquest treball es desenvolupa un procediment de mesura i
es valida un sistema de mesura basat en la UHPLC-MS/MS que
permet el mesurament de la concentració de massa de DCX en el
plasma. Tenint en compte el temps d'anàlisi i les propietats
metrològiques del sistema validat, aquest podria ser útil per a la
monitorització farmacoterapèutica de DCX en diferents tipus de
pacients, particularment, en pacients amb càncer que reben
quimioteràpia neoadjuvant, possibilitant una millor comprensió
de l'eficàcia d'aquest fàrmac.
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1. Introducció
El meropenem (Figura 1A) és un antibiòtic -lactàmic
àmpliament utilitzat en el tractament empíric de pacients crítics
amb sèpsia que reben teràpia de reemplaçament renal continu (1).
En aquest tipus de pacients, la farmacocinètica del meropenem
(d'ara endavant MEM) és heterogènia i impredictible donades les
característiques físico-patològiques diferencials que aquests
pacients presenten respecte a altres poblacions (elevada
variabilitat en els volums de distribució, eliminació, penetració i
distribució del fàrmac als teixits, així com la presència
d'hipoalbuminèmia i disfunció orgànica). Per aquest motiu, es
recomana que els règims posològics en aquests pacients es basin
en conceptes farmacocinètics (PK, acròmin de l'anglès
pharmacokinetic) i farmacodinàmics (PD, acròmin de l'anglès
pharmacodinamic) (1). Per al MEM, al tractar-se d'un antibiòtic
temps-dependent1, el paràmetre PK/PD que millor s'associa amb
l'eficàcia del tractament i amb la prevenció de l'aparició de
resistència bacteriana és el percentatge de temps durant el qual la
concentració de l'antibiòtic en el plasma es manté per sobre de la
concentració mínima inhibitòria o CMI2, calculat, bé sigui
considerant el fàrmac unit i no unit a proteïnes o "total" (%T >
CMI) o, únicament tenint en compte el fàrmac no unit a proteïnes
o "lliure" (%fT > CMI) (1). Tot i això, actualment no estan clars
quins han de ser els valors d'aquests paràmetres PK/PD. Mentre
que alguns estudis suggereixen que els valors del %fT > CMI han
d'estar compresos entre el 40 % i el 70 %, altres recomanen
augmentar el %fT > CMI fins al 100 % o, fins i tot, que els valors
de la concentració de MEM en el plasma es mantinguin entre
quatre i cinc vegades per sobre de la CMI (2, 3).

La possibilitat d'ajustar la dosi de MEM a partir dels valors
obtinguts del mesurament de la concentració d'aquest fàrmac en
el plasma, podria suposar un avenç important en el tractament de
les infeccions greus en els pacients crítics.
En l'actualitat, per al mesurament d'aquesta magnitud
farmacològica, s'han desenvolupat procediments de mesura que
es basen en la cromatografia líquida d'alta eficàcia o HPLC
(acrònim de l'anglès high-performance liquid chromatography)
acoblada a l'espectrometria d'absorció molecular a l'ultraviolat (410), l'HPLC acoblada a l'espectrometria de masses o MS
(acrònim de l'anglès mass spectrometry) o l'HPLC acoblada a
l'espectrometria de masses en tàndem o MS/MS (acrònim de
l'anglès tandem mass spectrometry) (11-15). No obstant això,
alguns d'aquests procediments presenten una sèrie de limitacions
o inconvenients. Pel que fa a la capacitat de detecció, la majoria
d'ells reporten límits de quantificació per sobre de 2 mg/L, valors,
que podrien ser insuficients per dur a terme estudis dels
paràmetres PK/PD de MEM.
________________________________________________________
1

Antibiòtic temps-dependent: antibiòtic on la seva acció bactericida està
relacionada amb el temps durant el qual la seva concentració en el plasma
excedeix la concentració mínima bactericida o CMB.
Concentració bactericida mínima o CMB: concentració mínima d'un
antibiòtic que, en un període de temps predeterminat, és capaç d'induir la
mort in vitro del 99,9 % d'una població bacteriana prèviament
estandarditzada.
2

Concentració mínima inhibitòria o CMI: concentració mínima d'un
antibiòtic que, en un període de temps predeterminat, és capaç d'inhibir el
creixement in vitro d'un inòcul bacterià prèviament estandarditzat.

———
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Per altra banda, en alguns casos, s'utilitzen procediments de
preparació de la mostra basats en l'extracció en fase sòlida o en
l'extracció líquid-líquid, els quals, tot i que permeten disminuir la
majoria de components de la mostra i donen lloc a extractes més
"nets", són laboriosos i cars. A més, alguns dels procediments
publicats, presenten un temps d'anàlisi per mostra relativament
elevat (entre 4 i 20 min).
L'objectiu d'aquest treball és desenvolupar un procediment de
mesura ràpid així com validar un sistema basat en la
cromatografia líquida d'alta i ràpida eficàcia o UHPLC (acrònim
de l'anglès ultra high-performance liquid chromatography)
acoblada a l'espectrometria de masses en tàndem, per al
mesurament de la concentració de massa de MEM en el plasma.

s'emmagatzema durant un temps inferior a 3 hores a (2-8) ºC fins
a la seva utilització.
2.3. Materials de calibratge, materials de control i solució de
treball de l'estàndard intern
A partir de mesures de massa diferents, es preparen dues
solucions primàries de MEM (2,0 g/L en aigua), una per als
materials de calibratge i una altra per als materials de control.
Seguidament, s'elaboren diferents solucions aquoses secundàries
(vuit per als materials de calibratge i tres per als materials de
control) que presenten 10 vegades el valor teòric dels materials
de calibratge i de control que es faran servir. Els materials de
calibratge (0,0, 5,0, 10, 25, 50, 75, 100 i 150 mg/L) i els
materials de control (1,0, 30 i 90 mg/L) es preparen afegint 1 part
de volum de la corresponent solució secundària realitzada
anteriorment sobre 9 parts de volum de material de blanc (dilució
1/10). Els materials elaborats són emmagatzemats a -80 ºC en
alíquotes de 100 µL.
Per a la preparació de la solució de treball de l'estàndard intern
(30 mg/L d'ETM), s'elabora una solució primària d'ETM 2,0 g/L
en aigua i es realitza una dilució de la mateixa, emprant
acetonitril com a dissolvent.
2.4. Preparació i tractament de les mostres
La preparació i el tractament de les mostres consisteix en una
precipitació de proteïnes seguida d'una dilució final de l'eluat
obtingut.
En un tub tipus Eppendorf d'1,5 mL, s'afegeixen 50 μL de
calibrador, control o mostra de plasma i 200 μL de la solució de
treball d'estàndard intern (30 mg/L d'ETM en acetonitril). La
mescla s'agita en un vòrtex durant 2 minuts i, posteriorment, el
tub se centrifuga durant 10 min a 13000 g a temperatura ambient.
Finalment, 100 μL del sobrenedant es dilueixen amb 900 μL
d'una solució d'àcid fòrmic 0,1 % (v/v) en aigua, s'agita la solució
durant 5 segons i s'afegeix el contingut a un vial cromatogràfic de
vidre específic per al seu processament.
2.5. Sistema de mesura

Figura 1. Estructura química de (A) meropenem i (B) ertapenem
(estàndard intern).

S'empra un sistema ACQUITY® UPLC® acoblat a un
espectròmetre de masses ACQUITY® TQD®, ambdós de Waters
(Milford, Oh, Estats Units).

2. Material i mètodes

2.6. Condicions cromatogràfiques

2.1. Productes químics

La separació cromatogràfica dels components de la mostra es
porta a terme a 40 ºC utilitzant una columna analítica C18 en fase
reversa Acquity UPLC® BEH 2,1 x 100 mm; 1,7 µm de Waters, a
la qual se li ha incorporat un suport que conté un filtre de 2,0 µm
(Waters). La fase mòbil està composta per una solució d'àcid
fòrmic 0,1 % (v/v) en aigua (fase mòbil A) i per una solució
d'àcid fòrmic 0,1 % (v/v) en acetonitril (fase mòbil B). El flux
aplicat es manté a 0,4 mL/min i s'utilitza un gradient d'elució
lineal. Del minut 0,0 al 0,7 es realitza una elució isocràtica amb
una composició de la fase mòbil A del 95 %. Seguidament, entre
els minuts 0,7 i 1,8, la composició de la fase mòbil A decreix
gradualment del 95 % al 45 % (gradient lineal). Finalment, es reequilibra la columna analítica durant un 1,2 min emprant la
composició inicial de la fase mòbil A (95 %). Les mostres
extretes es mantenen a (4 ± 1) ºC a l'interior del mostrejador. El
volum d'injecció de la mostra és de 10 µL en un bucle de 50 µL
treballant en la modalitat d'injecció parcial amb l'agulla
sobreeixida.

El MEM que es fa servir per a la preparació de materials de
calibratge i de control és subministrat per Fresenius Kabi AG
(Bad Homburg, Alemanya). L'ertapenem (Figura 1B), que
s'empra com a estàndard intern, és proveït per Merck Sharp &
Dohme Corp. (Darmstadt, Alemanya).
L'aigua de qualitat HPLC-MS és proporcionada per Merck
Biosciences (Darmstadt, Alemanya). Per altra banda, altres
productes com l'acetonitril, el metanol i l'àcid fòrmic, tots de
qualitat HPLC-MS, s'obtenen de Sigma-Aldrich (Steinhem,
Alemanya).
2.2. Material de blanc
El material de blanc es prepara a partir de 30 mostres de
pacients que no estan en tractament amb MEM o ertapenem
(d'ara endavant ETM). Aquestes mostres s'obtenen mitjançant
punció venosa i es recullen en tubs de plasma amb heparina de
liti (Vacuette, Kremsmünster, Àustria). Posteriorment, les
mostres se centrifuguen a 1200 g durant 10 minuts a temperatura
ambient. Seguidament es realitza una barreja dels plasmes, s'agita
durant 5 minuts amb l'ajuda d'un agitador magnètic i

2.7. Condicions de l'espectròmetre de masses
S'utilitza la ionització mitjançant electroesprai en mode
positiu (ESI+). Per al MEM i l'ETM, els ions precursors generats
que donen un major senyal són els formats pels adductes del
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fàrmac protonat [FàrmacH]+. S'utilitza nitrogen com a gas de
nebulització i de desolvatació, i argó com a gas de col·lisió. El
MEM i l'ETM es detecten treballant en la modalitat de
monitorització múltiple de reacció o MRM (acrònim de l'anglès
multiple reaction monitoring) emprant les següents relacions
massa-càrrega (m/z): MEM, 384,2141,0 (transició utilitzada
per a la quantificació) i 384,2340,1 (transició emprada per a la
confirmació); ETM, 476,2346,0 (transició per a la
quantificació) i 476,2432,1 (transició per a la confirmació). Per
a cada un dels fàrmacs en estudi, seguint els criteris de la guia
C50-A (16) de l'Institut per a la Normalització de Laboratoris
Clínics (CLSI) i la Federació Internacional de Química Clínica i
Ciències de Laboratori Clínic (IFCC), el quocient entre els
senyals dels ions obtinguts entre les transicions de quantificació i
de confirmació (senyal quantificació/confirmació) és utilitzat per
a la identificació dels seus corresponents pics cromatogràfics. El
temps d'integració o DT (acrònim de l'anglès dwell time) per a
cada una de les transicions MRM és 40 ms. El potencial de
capil·laritat és 1,2 kV, la temperatura de la font d'ionització és
140 ºC i s'utilitza una temperatura del gas de desolvatació de 350
ºC. Els fluxos del gas de desolvatació i del gas de col·lisió són
800 L/h i 0,20 mL/min, respectivament. Els potencials de con
aplicats són 25 V per al MEM i l'ETM, mentre que les energies
de col·lisió emprades per ambdós fàrmacs són 15 eV per a les
transicions de quantificació i 12 eV per a les transicions de
confirmació.

2 . 8 . 2 . S el e ct i vi t a t

2.8. Procediment de validació

2 . 8 . 3 . C o n t a mi n a ci ó
r es i d u a l i t a t

El procediment de validació es porta a terme seguint les guies i
recomanacions de l'Agència Europea del Medicament (EMA) i
del CLSI-IFCC (16-18).
Les propietats metrològiques estudiades són la sensibilitat
(metrològica), la selectivitat, la contaminació per arrossegament
o residualitat, la capacitat de detecció (límit de detecció i límit de
quantificació), l'interval de mesura (linealitat), la imprecisió
intradiària, la imprecisió interdiària, el biaix relatiu intradiari, el
biaix relatiu interdiari i l'eficiència del procés cromatogràfic (la
recuperació i l'efecte matriu). Per altra banda, també es realitza
un estudi de l'estabilitat de les diferents magnituds
farmacològiques.

Per a l'estudi de la selectivitat es processen 13 mostres de
pacients que no estan en tractament amb MEM o ETM però sí
que prenen, de manera individual o combinada, altres antibiòtics
com penicil·lines (amoxicil·lina i piperacil·lina), cefalosporines
(cefuroxima, cefepima i cetriaxona) o inhibidors de la lactamasa (àcid clavulànic i tazobactam). Tres pacients estan en
tractament amb amoxicil·lina/àcid clavulànic; tres amb
piperacil·lina/tazobactam; tres amb ceftriaxona; tres amb
cefepima i un amb cefuroxima. Tots els pacients presenten uns
valors de la concentració d'antibiòtic en el plasma per sobre de la
CMI del patogen en qüestió.
Seguint els criteris de l'EMA (18), es considera que els
diferents antibiòtics no interfereixen en el mesurament de la
magnitud farmacològica quan:


En el temps de retenció del MEM, els valors de l'àrea sota
la corba del pic cromatogràfic de les mostres són inferiors
al 20 % de l'àrea sota la corba del pic cromatogràfic en una
mostra que conté MEM amb un valor que correspon al límit
de quantificació.



En el temps de retenció de l'estàndard intern (ETM), els
valors de l'àrea sota la corba del pic cromatogràfic de les
mostres són inferiors al 5 % de l'àrea sota la corba del pic
cromatogràfic en una mostra que presenta MEM amb un
valor que correspon al límit de quantificació.
a r r o s s eg a men t

o

Per a l'estudi de la contaminació per arrossegament o
residualitat es processa, en una mateixa sèrie i en un únic dia, una
mostra que conté MEM amb un valor que correspon al límit de
quantificació (LOQ), tres materials de blanc (calibrador 0; 0
mg/L) i un material de valor elevat (calibrador 8; 150 mg/L)
seguint l'ordre següent: LOQ  Calibrador 8  Calibrador 0 
Calibrador 0  Calibrador 0.
Seguint els criteris de l'EMA (18), es considera que no
existeix contaminació per arrossegament quan:


En el temps de retenció del MEM, els valors de l'àrea sota
la corba del pic cromatogràfic per als tres materials de blanc
són inferiors al 20 % de l'àrea sota la corba del pic
cromatogràfic en la mostra que conté MEM amb un valor
que correspon al límit de quantificació.



En el temps de retenció de l'estàndard intern (ETM), els
valors de l'àrea sota la corba del pic cromatogràfic per als
tres materials de blanc són inferiors al 5 % de l'àrea sota la
corba del pic cromatogràfic en la mostra que presenta MEM
amb un valor que correspon al límit de quantificació.

2 . 8 . 1 . C a l i b r a t g e i s en s i b i l i t a t m e t r o l ò g i ca
Cada vegada que es realitzen mesuraments de la magnitud
farmacològica en estudi es processen els vuit materials de
calibratge.
La integració de les àrees sota la corba dels pics
cromatogràfics suavitzats i el càlcul dels valors de la
concentració de massa de MEM en el plasma es realitza utilitzant
el programa informàtic TargetLynx versió 4.1 de Waters. Les
corbes de calibratge s'obtenen mitjançant un ajust lineal per
ponderació 1/X, excloent l'opció de forçar la intersecció de la
recta per l'ordenada en l'origen, després de representar
gràficament, per a cada un dels materials de calibratge, el
quocient (AMEM / AETM)·CETM (eix d'ordenades, y) enfront als
valors de la concentració de MEM (eix d'abscisses, x); sent AMEM,
l'àrea sota la corba del pic cromatogràfic del MEM; AETM, l'àrea
sota la corba del pic cromatogràfic de l'ETM (estàndard intern); i
CETM, el valor de la concentració d'ETM en la solució de treball
de l'estàndard intern. La sensibilitat metrològica es calcula com el
valor del pendent de les distintes corbes de calibratge obtingudes
després de realitzar l'ajust lineal.
Seguint els criteris de l'EMA (18), per als materials de
calibratge, les diferències percentuals relatives entre els valors de
la concentració de MEM calculades i teòriques han d'estar
compreses entre ± 15 % i entre ± 20 % a valors propers al límit
de quantificació.

p er

2 . 8 . 4 . C a p a ci t a t d e d et ecc i ó : l í m i t d e d et ec ci ó i
q u a n t i f i ca ci ó
Per estimar el límit de detecció (LOD) i el límit de
quantificació (LOQ), un material de valor baix (calibrador 1; 5
mg/L) es dilueix 5, 10 i 20 vegades amb un material de blanc
(calibrador 0; 0 mg/L). Cada una de les diferents solucions
diluïdes es processa 20 vegades en un únic dia, així com 20
vegades durant 35 dies utilitzant una única sèrie per dia.
La guia C50-A del CLSI-IFCC (16) defineix el LOD com el
valor mesurat mínim d'una magnitud biològica al qual la relació
senyal/soroll o S/N (acrònim de l'anglès signal-to-noise) és ≥ 3.
Per altra banda, defineix el LOQ com el valor mesurat mínim
d'una magnitud biològica que es pot estimar amb una imprecisió
acceptable (coeficient de variació ≤ 20 %) i que presenta una S/N
≥ 10.
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2 . 8 . 5 . In t er va l d e m es u r a (l i n ea l i t a t )
Seguint els criteris del CLSI EP6-A (17) i de l'EMA (18), per
a l'estudi de la linealitat de l'interval de mesura, un material de
valor elevat (calibrador 8; 150 mg/L) es dilueix amb un material
de blanc (calibrador 0; 0 mg/L) en les proporcions 4:0, 3:1, 2:2,
1:3 i 0:4, per aconseguir uns valors teòrics de 150, 112,5, 75,
37,5 i 0 mg/L.
Es processen, aleatòriament, per triplicat i en un únic dia, les
diferents solucions diluïdes. Per a cada una de les solucions, es
calculen els coeficients de variació i la diferència relativa
percentual entre els valors mesurats obtinguts i els seus
corresponents valors teòrics. Seguint els criteris de l'EMA (18),
els valors de les imprecisions i de les diferències percentuals
obtingudes han de ser ≤ 15 %.
Posteriorment, es representen gràficament els valors mesurats
obtinguts de les diferents solucions (eix d'ordenades, y) enfront
als valors teòrics esperats (eix d'abscisses, x). Per considerar la
linealitat de l'interval de mesura, s'apliquen els criteris de la guia
CLSI EP6-A (17) utilitzant el programa informàtic Analyse-it®
(Analyse-it Software, Ltd., Leeds, Regne Unit).
2 . 8 . 6 . Imp r ec i s i ó i b i a i x
Per estimar la imprecisió i el biaix es fan servir 4 mostres amb
diferents valors de la magnitud farmacològica: un material de
valor baix amb un valor corresponent al LOQ i els tres materials
de control (1,0, 30 i 90 mg/L). Es calcula la imprecisió i el biaix
mitjançant les fórmules:

CV (%)  ·100
x

 r (%) 



·100

on CV, s, x , r i µ són el coeficient de variació, la desviació
estàndard, la mitjana aritmètica, el biaix relatiu i el valor
convencional, respectivament. El valor convencional emprat
correspon al valor teòric assignat mitjançant pesada.
Per al càlcul de la imprecisió i biaix intradiari es processen 20
vegades, en una única sèrie i en un mateix dia, els tres materials
de control i el material de valor baix amb un valor corresponent
al LOQ. Per altra banda, per al càlcul de la imprecisió i biaix
interdiari, es processen les mateixes mostres 20 vegades, durant
35 dies, utilitzant una única sèrie per dia.
Seguint els criteris de l'EMA (18), els valors del CV i r
obtinguts han de ser ≤ 15 % i ≤ 20 %, per a la mostra de valor
baix amb un valor corresponent al LOQ.
2.8.7.
Ef i ci èn ci a
del
p r o cés
r ecu p e r a ci ó i e f e ct e m a t r i u

RE MEM (%) 

(Mitjana Àrees Mostres C) MEM

MEMEM (%) 

(Mitjana Àrees Mostres B) MEM
·100
(Mitjana Àrees Mostres A) MEM

cr o m a t o g r à f i c:

L'eficiència d'un procés cromatogràfic depèn de la pèrdua dels
components d'interès durant el procés d'extracció de la mostra
(recuperació) i de l'efecte combinat en el senyal analític que
poden produir diferents substàncies al coeluir amb els
components en estudi durant el procés d'ionització de la mostra
(efecte matriu).
L'estudi de l'eficiència del procés cromatogràfic es realitza
seguint els criteris del CLSI-IFCC (16), l'EMA (18) i el
procediment emprat per Viswanathan et al. (19). Per dur-ho a
terme, s'utilitzen tres tipus de mostres diferents amb un valor de
1,0, 30 i 90 mg/L en el cas del MEM i a un valor de 30 mg/L, en
el cas de l'ETM. Per a cada un dels fàrmacs, aquests tres tipus de
mostres són: solucions primàries de MEM o d'ETM diluïdes en la
fase mòbil A (Mostres A); sis mostres de plasma de pacients
diferents que no contenen cap dels fàrmacs i a les que se'ls hi

(Mitjana Àrees Mostres B) MEM

·100

Seguint els criteris del CLSI-IFCC (16) i l'EMA (18), una
vegada realitzats aquests càlculs, els valors dels percentatges de
recuperació i d'efecte matriu obtinguts per al MEM han de ser
independents dels valors de la magnitud en estudi (ha d'existir
una diferència percentual màxima del 15 %) i reproduïbles (han
de presentar un coeficient de variació ≤ 15 %).
Per altra banda, per tal de conèixer si l'estàndard intern (ETM)
és capaç de compensar la possible pèrdua del component en
estudi també anomenat analit durant el procés d'extracció de
la mostra i el possible efecte matriu ocasionat en la font
d'ionització, es calcula el percentatge de recuperació normalitzat
(n-RE) i el d'efecte matriu normalitzat (n-ME) utilitzant les
següents fórmules:
n - RE (%) 

s

(x  )

afegeix MEM o ETM després del procés d'extracció (Mostres B);
i les mateixes 6 mostres a les quals se'ls hi afegeix MEM o ETM
abans del procés d'extracció (Mostres C).
Emprant les àrees dels pics cromatogràfics obtingudes després
de processar aleatòriament totes aquestes mostres, el percentatge
de recuperació (RE) i d'efecte matriu (ME) per al MEM es
calcula com:

n - ME (%) 

(Mitjana Àrees Mostres C) MEM / (Mitjana Àrees Mostres C) ETM
(Mitjana Àrees Mostres B) MEM / (Mitjana Àrees Mostres B) ETM
(Mitjana Àrees Mostres B) MEM / (Mitjana Àrees Mostres B) ETM
(Mitjana Àrees Mostres A) MEM / (Mitjana Àrees Mostres A) ETM

A l'igual que per al cas del MEM, seguint els criteris del
CLSI-IFCC (16) i l'EMA (18), una vegada realitzats aquests
càlculs, els valors obtinguts dels percentatges de recuperació i
d'efecte matriu normalitzats han de ser independents dels valors
de la magnitud en estudi (ha d'existir una diferència percentual
màxima del 15 %) i reproduïbles (han de presentar un coeficient
de variació ≤ 15 %).
2 . 8 . 8 . Es t a b i l i t a t
Seguint els criteris del CLSI-IFCC (16) i l'EMA (18), s'estudia
l'estabilitat de la concentració de massa de MEM i d'ETM en les
solucions primàries, l'estabilitat de la concentració de massa de
MEM en el plasma a curt i llarg termini, així com l'estabilitat de
la concentració de massa de MEM en l'extracte de les mostres de
plasma que es troben dins del mostrejador del sistema
cromatogràfic.
Les mostres utilitzades, el número de vegades que aquestes són
processades seguint un ordre aleatori, les condicions
d'emmagatzematge i els períodes de temps que es fan servir per a
cada un dels estudis de l'estabilitat són:


Solucions primàries de MEM i ETM, 10 vegades, (5 ± 3) ºC
i 2, 5 i 7 dies, per a l'estudi de l'estabilitat de les solucions
primàries;



Tres materials de control (1,0, 30 i 90 mg/L), 10 vegades,
(5 ± 3) ºC i 2, 5 i 7 dies, per a l'estudi de l'estabilitat a curt
termini;



Tres materials de control (1,0, 30 i 90 mg/L), 10 vegades, (75 ± 3) ºC i 6 mesos, per a l'estudi de l'estabilitat a llarg
termini;
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Extractes dels tres materials de control (1,0, 30 i 90 mg/L),
10 vegades, (4 ± 1) ºC i 6, 12 i 24 hores, per a l'estudi de
l'estabilitat de l'extracte de les mostres dins del mostrejador
del sistema cromatogràfic.

Per a cada estudi, s'avalua l'estabilitat calculant la diferència
relativa percentual (PD) emprant la següent equació:

PD (%) 

100 n  X i  Y 
· 

n i 1  Y 

on Xi és cada un dels valors mesurats obtinguts en les diferents
mostres utilitzades una vegada transcorregut el seu període
d'emmagatzematge, Y és el valor teòric assignat i n és el nombre
de vegades que s'han processat les mostres (n = 10 en el nostre
cas).
Seguint els criteris del CLSI-IFCC (16) i l'EMA (18), es
considera que les magnituds són estables si la PD obtinguda està
compresa entre  15 %.

3. Resultats i discussió
3.1. Condicions cromatogràfiques
En el desenvolupament del procediment de mesura
cromatogràfic s'han combinat diverses fases mòbils i columnes
d'UHPLC que ens ha permès optimitzar la resolució i eficàcia
cromatogràfiques, així com obtenir uns pics cromatogràfics
simètrics, unes relacions S/N elevades i un reduït temps de
retenció.
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En referència a les fases mòbils avaluades, la utilització
d'aigua conjuntament amb acetonitril en lloc de metanol com a
solvent orgànic de la fase mòbil, ha donat lloc a una major
separació cromatogràfica i una major sensibilitat (metrològica) en
el detector de l'espectròmetre de masses. Per altra banda, el fet
d'afegir àcid fòrmic en una proporció de volums del 0,1 %
en lloc d'acetat o formiat d'amoni (a diferents concentracions) ha
produït un increment del senyal analític en el detector com a
conseqüència d'una disminució del soroll de fons. A més a més,
per tal d'afavorir una millor resolució cromatogràfica entre els
pics de MEM i d'ETM així com poder escurçar els temps
cromatogràfics, s'ha fet servir un gradient d'elució lineal. En
referència a les columnes d'UHPLC C18 en fase reversa avaluades
(Acquity UPLC® BEH 2,1 x 50 mm, 1,7 µm; Acquity UPLC ®
BEH 2,1 x 100 mm, 1,7 µm; Acquity UPLC® HSS T3 2,1 x 50
mm, 1,8 µm i Acquity UPLC® HSS T3 2,1 x 100 mm, 1,8 µm;
totes elles de Waters), la que empra partícules híbrides amb ponts
d'etilè o BEH (acrònim de l'anglès Bridged Ethylene Hybrid) amb
una longitud de 100 mm, en combinació amb les fases mòbils
esmentades i treballant en la modalitat de gradient, és la que ens
ha permès obtenir una millor resolució i eficàcia
cromatogràfiques.
En les condicions cromatogràfiques descrites, els temps de
retenció per al MEM i l'ETM són 1,05 i 1,09 min, respectivament
(Figura 2). El temps d'anàlisis (interval que transcorre entre dues
injeccions consecutives i que inclou el temps de rentat del
sistema cromatogràfic) és 3,0 minuts. El temps de processament
per a 10 mostres, incloent el de materials de calibratge i de
control així com el temps necessari per a la seva preparació, és
inferior a 1,5 h.

Figura 2. Cromatograma MRM representatiu obtingut en un pacient que presenta una concentració de massa de meropenem en el
plasma de 8,0 mg/L.
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3.2. Condicions de l'espectròmetre de masses
Tots els paràmetres de l'espectròmetre de masses s'han
optimitzat mitjançant la infusió directa, a un flux de 20 µL/min,
d'una solució 100 mg/L de MEM i d'ETM s'han dissolt 1 mg
de MEM i d'ETM en 10 mL d'una solució de 0,1 % (v/v) d'àcid
fòrmic en aigua. Tant per al MEM com per a l'ETM, s'ha
observat que la major sensibilitat metrològica s'obté quan
s'utilitza la ionització mitjançant electroesprai en mode positiu
(ESI+), sent els ions més abundants, els corresponents als
adductes del fàrmac protonat [FàrmacH]+. La selecció dels ions
monitoritzats (ions producte) s'ha dut a terme estudiant els
patrons de fragmentació dels ions precursors en la cèl·lula de
col·lisió de l'espectròmetre de masses en tàndem. El MEM i
l'ETM es detecten treballant en la modalitat MRM, monitoritzant
els ions precursors i els ions producte que proporcionen un major
senyal analític. Per evitar errors en la identificació del MEM i de
l'ETM, així com per confirmar l'absència d'altres components
similars de la mostra que hagin pogut co-eluir i contribuir
falsament a la detecció d'aquests fàrmacs, s'han fet servir dues
transicions MRM. Una transició és utilitzada per a la
quantificació: 384,2141,0 per al MEM i 476,2346,0 per a
l'ETM, i l'altra transició és emprada per a la confirmació:
384,2340,1 i 476,2432,1 per al MEM i l'ETM,
respectivament.
3.3. Preparació i tractament de les mostres
La precipitació de proteïnes no és el procediment de
preparació de mostres més idoni per obtenir recuperacions
acceptables i prevenir l'efecte matriu que es pot produir durant el
procés d'ionització de les mostres. Tot i això, en el nostre treball,
la combinació d'una precipitació de proteïnes amb acetonitril
seguida d'una dilució subsegüent de l'extracte amb una solució
0,1 % (v/v) d'àcid fòrmic en aigua, ens ha permès, per una banda,
obtenir recuperacions i efectes matrius acceptables i similars als
publicats per altres autors (11-15) i, per una altra, simplificar
altres procediments d'extracció descrits en la bibliografia (11,
13).
3.4. Procediment de validació
3 . 4 . 1 . C a l i b r a t g e i s en s i b i l i t a t m e t r o l ò g i ca
Totes les corbes de calibratge obtingudes durant el
procediment de validació són lineals dins de l'interval (5-150)
mg/L. Un exemple d'equació obtinguda per a la corba de
calibratge és y = 0,086·x  0,111 (coeficient de determinació; r2 =
0,9932). Les diferències percentuals relatives obtingudes, entre
els valors de la concentració de MEM calculades i teòriques,
estan compreses entre 0,9 i 5,9 % per a tots els materials de
calibratge excepte per als materials amb valors propers al LOQ,
on aquestes diferències es troben dins de l'interval (3,7-16,3) %.
Per altra banda, els valors de sensibilitat metrològica estan
compresos entre 0,082 i 0,088.
3 . 4 . 2 . S el e ct i vi t a t
Per a totes les mostres de pacients processades no s'observen
cromatogrames amb pics interferents. En el temps de retenció del
MEM, els valors de l'àrea sota la corba dels pics cromatogràfics
són ≤ 3,6 % de l'àrea sota la corba del pic cromatogràfic en la
mostra que conté MEM amb un valor que correspon al LOQ. En
el temps de retenció de l'ETM, aquests valors d'àrea són ≤ 0,9 %.
3 . 4 . 3 . C o n t a mi n a ci ó
r es i d u a l i t a t

p er

a r r o s s eg a m en t

o

No s'observa una contaminació per arrossegament. En el
temps de retenció del MEM, per als tres materials de blanc, els
valors de l'àrea sota la corba dels pics cromatogràfics són 9,4, 8,1
i 8,7 % de l'àrea sota la corba del pic cromatogràfic en la mostra

que conté MEM amb un valor que correspon al LOQ. En el
temps de retenció de l'ETM, aquests valors d'àrea són 2,7, 1,9 i
2,6 %.
3 . 4 . 4 . C a p a ci t a t d e d et ecc i ó : l í m i t d e d et ec ci ó i
l í m i t d e q u a n t i f i ca c i ó
El LOD és 0,09 mg/L amb una relació S/N de 3,8, mentre que
el LOQ és 0,27 mg/L (S/N = 11,5; CV = 17,2 %).
3 . 4 . 5 . In t er va l d e mes u r a (l i n ea l i t a t )
L'interval de mesura és lineal entre (0,27–150) mg/L (y =
1,086·x  4,883; r2 = 0,9985). Les diferències relatives
percentuals entre els valors mesurats obtinguts i els seus
corresponents valors teòrics són ≤ 9,9 %. Per altra banda, els
diferents CV obtinguts són ≤ 14,1 %.
3 . 4 . 6 . Imp r ec i s i ó i b i a i x
Els diferents valors d'imprecisió i biaix relatiu obtinguts es
mostren a la Taula 1. El sistema de mesura cromatogràfic avaluat
presenta imprecisions i biaixos relatius inferiors als requisits
establerts per l'EMA (15 % i 20 % per a la mostra de valor baix
amb un valor corresponent al LOQ).
3.4.7.
Ef i ci èn ci a
del
p r o cés
r ecu p e r a ci ó i e f e ct e ma t r i u

cr o ma t o g r à f i c:

Els valors de RE, ME, n-RE i n-ME obtinguts es mostren a les
Taules 2 i 3. Tot i que s'obtenen valors de RE relativament
baixos, la utilització de l'ETM com estàndard intern permet
compensar la pèrdua de MEM durant el procés d'extracció de la
mostra, amb independència de quin sigui el valor de la magnitud,
i amb una imprecisió acceptable (≤ 15 %). Pel que fa als valors
de ME, es pot observar que existeix una supressió iònica la qual
és compensada per la utilització de l'ETM com a estàndard
intern.
L'avaluació de l'efecte matriu és un dels estudis més
importants que s'han de realitzar quan s'utilitzen sistemes de
mesura cromatogràfics que presenten un espectròmetre de masses
com a sistema de detecció, perquè l'existència d'un efecte matriu
no compensat podria conduir a una manca d'exactitud de mesura
dels valors mesurats obtinguts per a una magnitud en particular.
Idealment, s'hauria de fer servir el propi analit marcat amb
isòtops estables com a estàndard intern, el qual permetria no
només compensar el possible efecte matriu que es pogués
ocasionar, sinó també compensar la pèrdua de l'analit durant el
procés d'extracció de la mostra i les possibles fluctuacions del
senyal del detector, així com confirmar que la separació
cromatogràfica ha evolucionat correctament, entre altres. Tot i
això, degut a que aquests tipus d'estàndards interns són difícils
d'aconseguir i el seu preu sol ser elevat, freqüentment es fan
servir anàlegs estructurals que presenten propietats
fisicoquímiques semblants a les de l'analit. Al nostre cas,
s'utilitza l'ETM un carbapè, al igual que el MEM, que presenta
unes propietats i estructura químiques similars al del MEM
com a primera i única opció d'estàndard intern. Encara que en el
nostre procediment cromatogràfic desenvolupat, el MEM i l'ETM
no elueixen simultàniament, fet que podria portar a una falta de
compensació de l'efecte matriu i d'altres característiques, els
resultats obtinguts posen de manifest que la selecció de l'ETM
com a estàndard intern ha sigut encertada.
3 . 4 . 8 . Es t a b i l i t a t
La concentració de massa de MEM en el plasma és estable 5
dies a (5 ± 3) °C (PD ≤ -12,9 %) i 6 mesos a (−75 ± 3) °C (PD ≤
-7,2 %). Per altra banda, dins del mostrejador del sistema
cromatogràfic, la concentració de massa de MEM en l'extracte de
les mostres de plasma és estable 12 hores a (4 ± 1) °C (PD ≤ 12,2 %). En les solucions primàries de MEM i d'ETM la seva
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concentració de massa és estable durant 5 dies si aquestes es
conserven a (5 ± 3) °C (PD ≤ -13,2 % i -11,4 % per al MEM i
l'ETM, respectivament). Els valors negatius dels PD indiquen

una descomposició o degradació d'ambdós fàrmacs al llarg del
temps.

Taula 1. Valors d'imprecisió i de biaix relatiu obtinguts per al sistema de mesura cromatogràfic basat en la UHPLC-MS/MS per a la
concentració de massa de meropenem en el plasma.

Valor teòric de la
magnitud farmacològica
(mg/L)

Intradiari (n = 20)
x  s
(mg/L)

CV (%)

Interdiari (n = 20)
x  s
(mg/L)

r (%)

CV (%)

r (%)

0,25 (LOQ)

0,25  0,041

16,4

0,0

0,27  0,047

17,2

8,0

1,0 (QC1)

1,10  0,13

11,9

10,0

0,96  0,15

13,5

4,0

30,0 (QC2)

31,1  2,12

6,8

3,7

31,4  2,35

7,5

4,6

90,0 (QC3)

88,1  1,72

1,9

2,1

86,7  3,98

4,6

3,6

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

Taula 2. Percentatges de recuperació i de recuperació normalitzats obtinguts per al sistema de mesura cromatogràfic basat en la
UHPLC-MS/MS.
Valor teòric de la magnitud farmacològica
(mg/L)

% RE

% n-RE

1,0

74,1 ± 7,1

96,0 ± 7,5

30,0

77,2 ± 4,9

99,1 ± 5,1

90,0

81,4 ± 3,5

104,5 ± 3,8

x global (%)

77,6

96,2

s global (%)

6,3

6,4

CV global (%)

8,1

6,7

% RE, percentatge de recuperació; % n-RE, percentatge de recuperació normalitzat;x, mitjana aritmètica; s, desviació estàndard;
CV, coeficient de variació.
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Taula 3. Percentatges d'efecte matriu i d'efecte matriu normalitzats obtinguts per al sistema de mesura cromatogràfic basat en la
UHPLC-MS/MS.
Mostra

ME (%)

n-ME (%)

1,0 mg/L

30 mg/L

90 mg/L

1,0 mg/L

30 mg/L

90 mg/L

Plasma 1

65,2

59,9

57,9

101,9

100,2

99,9

Plasma 2

52,7

55,5

51,4

98,6

84,0

89,6

Plasma 3

59,6

46,3

44,9

98,1

104,9

100,1

Plasma 4

66,2

64,6

65,5

89,6

98,4

94,3

Plasma 5

71,1

65,4

55,8

111,1

102,0

126,6

Plasma 6

58,2

52,1

50,2

88,1

87,1

85,1

x (%)

62,2

57,3

54,3

97,9

96,1

97,0

s (%)

6,6

7,4

7,1

8,4

8,5

9,1

CV (%)

10,6

12,9

13,2

8,6

8,9

9,4

x global(%)

57,9

97,8

s global (%)

7,4

10,3

CV global (%)

12,8

10,5

ME, percentatge d'efecte matriu; n-ME, percentatge d'efecte matriu normalitzat; x, mitjana aritmètica; s, desviació estàndard;
CV, coeficient de variació.

4. Conclusions
En aquest treball es desenvolupa un procediment de mesura i
es valida un sistema de mesura basat en la UHPLC-MS/MS que
permet el mesurament de la concentració de massa de MEM en el
plasma. Tenint en compte el temps d'anàlisi i les propietats
metrològiques del sistema validat, aquest podria ser útil per a la
realització d'estudis PK/PD i per a la monitorització
farmacoterapèutica de MEM en diferents tipus de pacients,
particularment, en pacients crítics amb sèpsia que reben teràpia
de reemplaçament renal continu, possibilitant una millor
comprensió de l'eficàcia d'aquest fàrmac.
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Introducció
El càncer de còlon i recte (d'ara endavant CCR), amb
aproximadament 5 000 nous casos cada any, és el més habitual a
Catalunya. És el segon tumor més freqüent en les dones, després
del de mama, i el tercer en els homes, després dels de pròstata i
pulmó. En la majoria de casos es tracta de càncers esporàdics,
representant aproximadament el 15 % de tots els càncers
diagnosticats en la població catalana. La seva incidència
augmenta amb l’edat, sobretot a partir dels 50 anys (1).
Es tracta d’una malaltia molt prevalent, en la que el grup
principal de risc són els homes i les dones de més de 50 anys,
col·lectiu en el qual la detecció precoç ha demostrat ser
beneficiosa. El CCR s’origina majoritàriament a partir de pòlips
benignes o adenomes que creixen dins del budell gruixut, i, en el
decurs del temps, alguns poden malignitzar, sobretot els que
presenten unes característiques histològiques i de mida que els
defineixen com a avançats (≥10 mm, presència de component
vellós, o de displàsia d’alt grau) o que es presentin en quantitat
superior a dos. La detecció i extirpació d’aquestes lesions
premalignes evita la progressió i, en el cas de ser malignes, la
supervivència millora de forma considerable si s’aplica
tractament en estadis inicials. Totes aquestes propietats
converteixen el CCR en un excel·lent candidat per incloure’l en
un programa de cribratge.
La colonoscòpia és l'examen d’elecció per la detecció i
extirpació d’aquestes lesions, però és car i invasiu i, per tant, no

———

està exempt de complicacions o efectes secundaris que poden
derivar de l’exploració o la sedació. La presència d’una
determinada quantitat d’hemoglobina en la femta ha demostrat
seleccionar de forma eficient la població a la que cal practicar
aquesta exploració. Hi ha evidència que la possibilitat de curació
augmenta i la mortalitat per aquest tumor disminueix entre el 15 i
el 33 % (2-4). Aquest és el motiu pel que actualment la majoria
de societats científiques recomanen la determinació
d’hemoglobina en la femta1 en el cribratge del CCR (5-8).
__________________________________________________
1

La determinació d'hemoglobina en la femta fa referència indistintament
a tres magnituds biològiques:


La fracció de massa d'hemoglobina en la femta. És una magnitud
escalar que presenta valors quantitatius numèrics. Se sol expressar
en µg d'hemoglobina per g de femta (p.ex.: 30 µg/g).



La concentració de massa d'hemoglobina en la femta. És una
magnitud escalar que presenta valors quantitatius numèrics. Se sol
expressar en µg d'hemoglobina per L de solució conservadora que
conté la mostra de femta (p.ex.: 30 µg/L que equival a 60 ng
d'hemoglobina en 2 mL de solució conservadora).



El contingut arbitrari d'hemoglobina en la femta. És una magnitud
ordinal que presenta valors ordinals o semiquantitatius. Se sol
expressar com la presència (positiu) o absència (negatiu)
d'hemoglobina en la femta. El mètode clàssic del guaiac pertany a
aquest apartat.

http://www.acclc.cat/continguts/ivv189.pdf
2015  ACCLC. Tots els drets reservats.
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Clàssicament, la determinació d'hemoglobina en la femta es
realitzava mitjançant el mètode del guaiac, basat en la reacció de
la peroxidasa pròpia del grup hem de l’hemoglobina. Actualment,
aquesta determinació es realitza fent servir procediments
immunoquímics coneguts pel seu acrònim en anglès FIT
(faecal immunochemical test) basats en mètodes
immunocromatogràfics, immunoturbidimètrics o d'ELISA, on
anticossos monoclonals i policlonals, reconeixen de forma
específica la fracció globina de l’hemoglobina humana.
La determinació d'hemoglobina en la femta es pot realitzar de
dues maneres: semi-quantitativament prova qualitativa (en
realitat
semi-quantitativa),
basada
en
mètodes
immunocromatogràfics i dissenyada per a un valor discriminant
concret; i quantitativament prova quantitativa basada, en la
majoria dels casos, en mètodes immunoturbidimètrics, en els que
s’obté un valor d’hemoglobina que permet escollir el valor
discriminant òptim per seleccionar la població que serà sotmesa a
una colonoscòpia.
Catalunya, amb la posada en funcionament l’any 2000 a
l’Hospitalet de Llobregat d’un programa pilot basat en la
determinació semi-quantitativa d'hemoglobina mitjançant el
mètode del guaiac (9), va ser la primera comunitat autònoma de
l’Estat espanyol en iniciar un programa de cribratge de CCR. A
la ciutat de Barcelona, en una primera etapa que comprenia una
població diana de 197 795 persones entre 50 i 69 anys, el
programa es va iniciar l’any 2009 i des del primer moment es va
utilitzar pel cribratge la determinació quantitativa d'hemoglobina
mitjançant procediments immunoquímics. El valor discriminant
es va fixar a 100 ng d’hemoglobina per mL de solució
conservadora, equivalent a 20 µg d’hemoglobina per gram de
femta. En aquesta primera ronda va participar el 43,6 % de la
població, dels quals el 6,2 % (4 973 persones) varen presentar un
resultat positiu, i d’aquests últims es van confirmar per
colonoscòpia 1 734 adenomes d’alt risc i 251 càncers invasius
(10).
En el moment de redactar aquest document el programa de
detecció precoç de CCR de Catalunya s’està estenent a diferents
àrees del territori, i s’espera que, abans de l’any 2017, la
cobertura s’hagi completat. Això vol dir que els laboratoris
clínics s’hauran d’adaptar a les necessitats d’aquests programes i
hauran de conèixer, almenys de forma general, les principals
característiques d’aquesta determinació. L’objectiu d’aquesta
revisió és posar en coneixement les peculiaritats de la
determinació quantitativa d'hemoglobina en la femta mitjançant
procediments immunoquímics i proporcionar bibliografia que
permeti ampliar-ne la informació.
Diferències amb el mètode del guaiac
La determinació quantitativa d’hemoglobina en la femta fent
servir procediments immunoquímics és molt més específica que
la determinació semi-quantitativa basada en el mètode clàssic del
guaiac i no està subjecta a tantes interferències (11). Detecta
majoritàriament i gairebé de forma exclusiva el sagnat del tracte
digestiu inferior, ja que la fracció globina de l’hemoglobina
humana provinent del tracte digestiu superior és degradada pels
enzims proteolítics (12). A més, detecta concentracions molt
baixes de globina.
La determinació quantitativa ofereix avantatges davant la
semi-quantitativa, com l’objectivitat en el resultat obtingut, la
facilitat en la lectura del resultat (habitualment a través d’un
analitzador), la possibilitat d’utilitzar criteris de qualitat analítica
quantitatius i en definitiva, la possibilitat d’automatització la fa
molt adient pels programes de cribratge poblacionals.

Característiques relacionades amb la recollida de mostres
Els tubs de recollida de les mostres de femta consten generalment
d’un bastonet de plàstic dissenyat per recollir la mostra fecal i un
tub amb una solució conservadora al seu interior, el volum de la
qual difereix entre fabricants. Actualment no existeix una
estandardització en el disseny del tub; els dispositius poden
recollir quantitats diferents de femta i contenir volums de solució
conservadora diferents depenent del fabricant. Aquest és un punt
d’especial interès, doncs els resultats obtinguts per una mateixa
quantitat d’hemoglobina en la femta poden variar en funció del
fabricant.
Per aquest motiu, l'Organització Mundial de l'Endoscòpia
(World Endoscopy Organization) recomana indicar la quantitat
d’hemoglobina en relació a la massa fecal (µg/g) i no al volum de
solució conservadora continguda al tub (13), ja que així es
minimitzen les diferències entre mètodes. De tota manera, hi ha
estudis que indiquen que tot i ajustar la quantitat d’hemoglobina
a la massa fecal, continuen existint diferències en l’eficiència
diagnòstica depenent de quin sigui el mètode utilitzat pel
fabricant (14).
Diferències poblacionals
S’ha observat que la distribució dels valors de la concentració
de l’hemoglobina en la femta és diferent en homes i en dones,
amb concentracions més elevades en els homes, que varia amb
l’edat, augmentant la seva concentració a mida que la població
envelleix i s’han observat també diferències en funció d’àrees
geogràfiques (15, 16), situacions que no són res més que un
reflex de l’epidemiologia de les lesions a nivell del budell gruixut
i probablement de diferències fisiològiques. Es tracta d’un tema
controvertit, existint defensors de fixar diferents valors
discriminats en funció de l’edat i el sexe, però en la pràctica,
s’utilitza un valor únic per a tota la població. De tota manera és
aconsellable conèixer el comportament d’un procediment i
mètode concret en una població determinada abans d’iniciar un
programa de cribratge i fixar el valor discriminat òptim, evitant
d’aquesta manera que la taxa de resultats positius i, en
conseqüència, el nombre de colonoscòpies, no sigui l’esperat.
Valor discriminant
La determinació quantitativa d'hemoglobina permet triar un
valor discriminant concret per ajustar la sensibilitat i
l’especificitat diagnòstica a les necessitats dels programes de
cribratge i, en definitiva, ajustar la càrrega de treball de les
unitats d’endoscòpia. Els primers estudis realitzats per Rozen i
col·laboradors (17) varen concloure que utilitzant una sola
mostra per participant i un valor discriminant de 20 µg
d’hemoglobina per gram de femta, s’assolia una especificitat i
sensibilitat per al diagnòstic del càncer de còlon del 95 % i del 65
%, respectivament. Mentre que quan s’avaluaven en conjunt
càncer i adenomes avançats, l’especificitat i la sensibilitat eren
del 96 % i del 31 %, respectivament.
Eficiència diagnòstica
Malgrat que la determinació quantitativa d’hemoglobina en la
femta fent servir procediments immunoquímics presenta una
escassa sensibilitat diagnòstica en la identificació de pòlips
perquè el sagnat no els hi és exclusiu, aquesta és superior a la
determinació semi-quantitativa basada en el mètode clàssic del
guaiac. Tant la sensibilitat com l’especificitat diagnòstica varien
en funció del valor discriminant utilitzat. Per un valor de 20 µg/g,
la sensibilitat pel CCR per a la determinació quantitativa és
superior a la de la determinació semi-quantitativa (87,1 - 92,3 %
versus 30,8 - 74,2 %); mentre que l’especificitat és inferior (90,0
- 94,2 % versus 92,4 - 95,7 %). Ajustant el valor discriminant de
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la determinació quantitativa per assolir el mateix percentatge de
resultats positius que la determinació semi-quantitativa, el valor
predictiu positiu obtingut és superior per a la determinació
quantitativa. En relació a la detecció d’adenomes avançats, la
determinació quantitativa utilitzant un valor discriminat de 20
µg/g, és entre dues i tres vegades més sensible que la semiquantitativa (33,9 - 35,6 % vesus 13,6 - 18 %), mentre que les
especificitats diagnòstiques oscil·len entre el 90,6 % i el 94,2 %
per a la determinació quantitativa i entre el 92,4 % i el 97,4 %
per a la semi-quantitativa. De tota manera, cal remarcar que tant
la sensibilitat com l'especificitat diagnòstiques poden arribar a
variar molt depenent del valor discriminant elegit (18-20).
Estabilitat de l'hemoglobina fecal
En els programes de detecció precoç del CCR, el procés
preanalític relacionat amb la recollida de les mostres constitueix
una fase crítica, ja que bona part d’aquest succeeix lluny del
laboratori, i és el propi individu qui se’n fa càrrec. Això obliga a
facilitar als participants una informació clara que garanteixi la
correcta conservació i estabilitat de la mostra.
Estudis diversos han demostrat que l’hemoglobina es degrada
tant a conseqüència del pas del temps com a conseqüència de la
temperatura (21-25). Per aquest motiu es recomana mantenir la
mostra refrigerada i processar-la en els primers quinze dies
després de la seva recollida. Caldrà doncs garantir la conservació
refrigerada i processar la mostra de femta el més aviat possible.
D’aquesta manera s’assegurarà la qualitat del resultat i es
minimitzarà l’aparició de resultats falsos negatius.
Nombre de mostres per pacient
Així com la sensibilitat diagnòstica varia en funció del valor
discriminant utilitzat, també ho fa en funció del nombre de
mostres processades per participant. Actualment hi ha la
tendència a utilitzar més d’una mostra, probablement seguint les
indicacions de la determinació basada en el mètode clàssic del
guaiac, guanyant en sensibilitat però disminuint en especificitat.
Aquest aspecte també ha estat estudiat, arribant a la conclusió
que s’assoleix la mateixa eficiència diagnòstica utilitzant dues
mostres o una de sola amb valors discriminants més baixos (26,
27). És per això que, en l'actualitat, es recomana fer servir una
sola mostra per pacient.
Valor afegit de la determinació quantitativa
Una de les darreres aportacions de la determinació
quantitativa és la possibilitat de calcular riscs individuals de
presentar determinades lesions combinant variables clíniques,
demogràfiques i bioquímiques (els valors de la concentració
d’hemoglobina en la femta) (28-30).
Aquest és un aspecte d’especial interès a l’hora d’organitzar
les citacions dels pacients a les unitats d’endoscòpia i permet
prioritzar aquells participants amb un risc més elevat de presentar
lesions amb alta probabilitat de malignitzar. Un estudi, realitzat a
la ciutat de Barcelona durant la primera ronda del programa de
detecció precoç de CCR, va concloure que combinant els valors
de la concentració d’hemoglobina en la femta amb l’edat i el sexe
dels participants, era possible determinar el risc de detectar
adenomes avançats o càncer durant la colonoscòpia. Es va
observar que els homes entre 60 i 69 anys amb una concentració
d’hemoglobina superior a 177 µg/g de femta presentaven un risc
aproximadament 12 vegades superior al del grup de dones entre
50 i 69 anys amb concentracions d’hemoglobina en la femta
inferiors a 65 µg/g (31).
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Conclusions
La recent introducció de la determinació quantitativa
d’hemoglobina en la femta mitjançant procediments
immunoquímics ha representat un canvi important en
l’organització dels programes de detecció precoç del CCR. En
l’actualitat, aquesta determinació quantitativa, es considera l'eina
diagnòstica d’elecció per seleccionar els pacients que seran
sotmesos a una colonoscòpia en un programa de cribratge. A
més, amb aquest tipus de determinació, és possible establir un
valor discriminant concret i així adequar-ho a les necessitats dels
programes.
A continuació i com a conclusió, s’exposen els principals
aspectes a tenir en compte sobre la determinació quantitativa
d’hemoglobina en la femta:
- La seva eficiència és superior a la determinació semiquantitativa basada en el mètode clàssic del guaiac, tant pel
que fa a la seva eficiència diagnòstica com pel fet de no estar
afectada per les interferències que ocasionaven sovint
resultats falsament positius.
- Permet detectar l'hemoglobina humana de forma específica i
principalment del sagnat que s’origina a nivell del budell
gruixut. Per tant, aquesta determinació, no es considera
adequada per detectar pèrdues de sang gàstriques o a nivell
del budell prim.
- Existeix variabilitat de resultats entre els diferents fabricants
de reactius, ja que els sistemes de recollida de mostres no
estan estandarditzats i els resultats obtinguts referits al
volum de solució conservadora dels tubs no són
equivalents entre fabricants. Per això, es recomana expressar
els resultats en relació a la massa de femta: micrograms
d’hemoglobina per gram de femta (µg/g).
- L’hemoglobina és làbil i més quan està en contacte amb la
femta, per tant, és necessari processar les mostres el més aviat
possible, sempre en els primers 10-15 dies després de la seva
recollida i conservar sempre els tubs refrigerats fins el
moment del seu processament.
- Els valors de la concentració d’hemoglobina en la femta
varien segons sigui la població estudiada. Els principals
factors que els afecten són l’edat, el sexe, tot i que també
s’han observat diferències en funció de zones geogràfiques.
- No existeix un valor discriminant d'àmbit universal concret i
habitualment s’estableix en funció a la càrrega de treball de
les unitats d’endoscòpia, però en general els valors
discriminants dels programes de cribratge se situen entre 15 i
25 µg/g.
- Majoritàriament s’utilitza una sola mostra per participant, ja
que s’assoleix la mateixa eficiència diagnòstica amb una sola
mostra i un valor discriminat baix que utilitzant dues o més
mostres amb un valor discriminat més alt.
- La utilització dels valors de la concentració de l’hemoglobina
en la femta, juntament amb l’edat i el sexe dels participants
en un programa de cribratge, permet l’estimació del risc de
presentar determinades lesions a nivell de còlon.
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Introducció
Els dies 5 i 6 de maig del 2015, es va celebrar a l’Institut
d’Estudis Catalans de Barcelona, el VIII Simpòsium Europeu
sobre el laboratori clínic i la indústria del diagnòstic in vitro,
dedicat enguany a les anàlisis prop del pacient. Igual que l’edició
del 2013, ha estat organitzat conjuntament per l’Associació de
Ciències de Laboratori Clínic (d'ara endavant ACCLC) i la
Societat Catalana de Biologia (d'ara endavant SCB), i ha estat
acreditat pel Consell Català de les Professions Sanitàries amb 0,9
crèdits de formació continuada.
La presidència del simpòsium va anar a càrrec de Glòria Soria
Guerrero (Laboratori de Referència de Catalunya) i el comitè
organitzador va estar format per Xavier Navarro Segarra
(Laboratori d'Urgències de l’Hospital del Mar), Josep M. Simó
Sisó (Servei d'Anàlisis Clíniques de l’Hospital Universitari Sant
Joan de Reus), Anna Padrós Fluvià (Laboratori de l’Hospital
Municipal de Badalona), Ariadna Padró Miquel i Ana Sancho
Cerro (Laboratori Clínic de l’Hospital Universitari de Bellvitge).
L’organització va rebre la col·laboració dels membres
corporatius de l’ACCLC: Abbott Científica, Beckman-Coulter,
BioRad Laboratories, Menarini Diagnósticos, Roche Diagnostics,
Sarstedt, Siemens Healthcare Diagnostics, Werfen i Waters i el
suport puntual de Radiometer, Alere, RAL, i el Col·legi de
Biòlegs de Catalunya.
Van participar més de 160 assistents i 23 experts, procedents
de diversos països. El format del simpòsium, com ja és
tradicional, es va basar en sessions de debat, obert tant als experts
com als assistents, guiades per un moderador. Els participants
van intervenir, compartint els seus coneixements i experiència, i
contribuint a un diàleg enriquidor.

El simpòsium va tenir lloc a la Casa de Convalescència,
magnífic espai, seu de l’Institut d’Estudis Catalans. Aquest
edifici forma part del conjunt sanitari de l'Hospital de la Santa
Creu, un dels més antics d’Europa, donat que la primera pedra es
va posar el 1401. L’Hospital va servir per unificar i modernitzar
els 6 hospitals que hi havia aleshores a Barcelona. I va ser l'únic
hospital de la ciutat durant 5 segles, fins que es va traslladar al
recinte modernista de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau a
principis del segle XX.
La Casa de Convalescència, edifici del segle XVII, forma un
claustre de dos pisos a l'entorn d'un pati central. En aquest
claustre es va instal·lar l’exposició comercial a càrrec de
Radiometer, Alere i RAL, que van mostrar les seves solucions
tecnològiques per fer anàlisis prop dels pacients. Durant les
pauses, amb el cafè a la mà, els assistents van acostar-se a
l’escultura de Sant Pau sobre el pou al mig del pati, obra de Lluís
Bonifaci el Vell, i van tenir ocasió d’observar les magnífiques
ceràmiques vidriades, escollides com emblema d’aquest
simpòsium, també dels segles XVII i XVIII. En destaca el cicle
de la vida de Sant Pau, obra de Llorenç Passoles, a l'entrada del
recinte. Les referències a Sant Pau són per honrar el mecenes Pau
Ferran, igual que les ferradures del seu escut d’armes que es
poden veure per tot l’edifici.
El dinar es va servir també al claustre i va permetre passejar
pels jardins de Mercè Rodoreda, entre les plantes mediterrànies
que li agradaven a l’escriptora i que menciona a les seves
novel·les, com La plaça del Diamant, El carrer de les Camèlies,
Aloma o Mirall trencat.
Els ponents van poder gaudir d’una visita privada al recinte, al
final de les sessions, com a gest d’agraïment per la seva
dedicació altruista.

———
http://www.acclc.cat/continguts/ivv190.pdf
2015  ACCLC. Tots els drets reservats.
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El sopar del simpòsium es va celebrar al restaurant modernista
de la Fonda Espanya, a la Sala de les Sirenes, que rep aquest nom
pel fantàstic mural amb motius marins pintat sobre un fons
d’ones en relleu, obra del pintor Ramon Casas.
Les sessions van tenir lloc a la Sala Prat de la Riba, entre
tapissos flamencs del segle XVI, en un entorn irrepetible.
Justament a la mateixa sala on es recuperaven els malalts fa
quatre-cents anys, es parlava de les innovacions en les anàlisis,
per acostar-les al pacient. Aquest contrast feia més patents els
canvis que s’han produït i seguiran produint-se en l’atenció
sanitària.
L’evolució va acompanyada indefectiblement de canvis. En la
conferència inaugural, Esther Solà Saplana, directora de persones
i valors del Banc de Sang i Teixits va parlar de com afrontar-los.
Partint de la base que el canvi és una oportunitat, va donar les
claus per viure els canvis tant personalment com en grup. Va
destacar que la discrepància és enriquidora i va animar al diàleg
constructiu per expressar les inquietuds davant del canvi i
preparar-se amb una actitud positiva.

Experiències en unitats de diagnòstic ràpid
El primer debat, moderat per Ana Sancho Cerro, es titulava
Experiències en unitats de diagnòstic ràpid i comptava amb la
col·laboració dels experts Mercè Barau Germes (Col·legi Oficial
de Farmacèutics de Barcelona), Margherita Morandini
(Laboratorio di Patologia Clinica de l’Azienda Ospedaliera Santa
Maria degli Angeli, Pordenone), Antoni Sabaté Pes (Departament
d’Anestèsia, Reanimació i Clínica del Dolor de l’Hospital
Universitari de Bellvitge, Barcelona), Josep Serrat Tarré
(Direcció del Centre Integral de Salut Cotxeres, Barcelona) i Joan
Carles Souto Andrés (Unitat d’Hemostàsia i Trombosi de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona). La finalitat
d’aquesta primera taula rodona era conèixer de primera mà les
experiències en l’ús dels diferents sistemes de mesura que
permeten realitzar anàlisis prop del pacient (d'ara en endavant,
sistemes d'anàlisis prop del pacient) en unitats de diagnòstic
ràpid.
Mercè Barau Germes va parlar de la seva realitat en la
realització d’anàlisis en una oficina de farmàcia, com el
mesurament de la concentració de glucosa en sang capil·lar i la
identificació de Streptococcus pyogenes en mostres d'origen
faringi. Va explicar que aquesta identificació pot ser molt
determinant per orientar si una faringitis requereix tractament
antibiòtic o no, en funció de quin sigui el resultat obtingut
(positiu o negatiu). També va indicar que la població se sent
propera a les oficines de farmàcia, de vegades més que als
centres sanitaris, i que té interès en participar més en la gestió de
la seva salut, demanant per exemple fer-se un examen
d’anticossos contra el virus de la immunodeficiència humana.
Josep Serrat Tarrés parlà de la seva experiència com a gerent
del Centre Integral de Salut Cotxeres que inclou, entre d’altres,
un centre sociosanitari i un centre d’atenció primària amb servei
d’urgències durant 24 hores. Explica com va plantejar un concurs
públic per sol·licitar un servei d'anàlisis de qualitat, per a les
anàlisis programades i les urgents. La solució guanyadora del
concurs proposava la realització de les anàlisis programades en
un laboratori clínic, i les urgents a través d’un sistema d’anàlisis
prop del pacient, supervisat remotament pel laboratori.
Margaherita Morandini va exposar la seva labor al front d’una
xarxa de laboratoris al nord-est d’Itàlia, que compten amb un
laboratori central i amb sistemes d'anàlisis prop del pacient que
es controlen 24 hores al dia des del laboratori clínic. Aquest
control abasta no només els procediments de control de la
qualitat, sinó també l’atenció de les consultes dels usuaris
d'aquests sistemes. Consideren els sistemes d'anàlisis prop del
pacient una part del laboratori, amb resposta ràpida. Disposen de

més de 30 analitzadors per al mesurament de magnituds
bioquímiques (incloses les relacionades amb l'equilibri àcid-base:
"la gasometria") i hematològiques.
Joan Carles Souto Andrés explicà la seva participació en el
seguiment d’un grup pilot de 700 pacients que autocontrolen el
seu tractament anticoagulant oral realitzant ells mateixos el
mesurament de la raó normalitzada o INR (acrònim de l’anglès
international normalized ratio) de la coagulació induïda pel
factor tissular a casa seva i ajustant-se la dosi. Creu que els
resultats són molt bons, millors fins i tot que els obtinguts fent els
controls programats als centres sanitaris, donat que disminueixen
les complicacions del tractament. A més, el pacient manté una
actitud molt activa en el control del seu tractament, fet que
reforça molt el seu compliment. Com que a Catalunya hi ha 140
000 pacients tractats amb anticoagulants orals, estima que si
tothom fes autocontrol, s’obtindria una gran millora clínica i
s’estalviarien recursos. Preguntat pel públic per què aquest
sistema no s’ha estès més, afirmà que falta visió de les autoritats
sanitàries, que es preocupen només de la inversió que caldria a
curt termini sense veure els guanys a llarg termini.
Antoni Sabaté Pes va presentar la seva experiència en la
introducció de la tromboelastografia en les intervencions
quirúrgiques, com una eina per a la decisió ràpida davant la
necessitat d'una transfusió i que disminueix l'administració de
fàrmacs com el fibrinogen.
Aquesta taula va emfatitzar la importància de conservar
adequadament els resultats obtinguts de les anàlisis prop del
pacient. Morandini i Serrat van explicar que, en els seus centres,
els resultats es traspassen automàticament
al sistema
d’informació del laboratori i d’allà a la història clínica
electrònica, de manera que no se’n perd cap. Aquesta solució es
va posicionar com l’òptima per més automàtica: d’una banda
permet la consulta dels resultats a qualsevol clínic que accedeixi
a la història del pacient i, a més a més, minimitza els errors de
transcripció dels resultats.
En el cas de les anàlisis prop del pacient fetes pel propi
pacient, els resultats es conserven a la memòria del sistema
d'anàlisis prop del pacient i el metge les pot descarregar o veure
quan el pacient va a la consulta. El pacient també les pot anotar
en un diari o introduir-les per Internet a la seva fitxa, que el
metge pot consultar. En el cas dels mesuraments realitzats a les
farmàcies, la conservació dels resultats és encara un punt feble
pendent de solució, i Barau proposà que algun dia es podrien
introduir a la Història Clínica Compartida de Catalunya.
“Que el laboratori faci el control i suport del sistemes
d'anàlisis prop del pacient és transcendental” va apuntar Serrat.
Els professionals del laboratori clínic poden controlar el procés,
proporcionar formació continuada al personal, seleccionar els
proveïdors i encarregar-se de garantir els estocs de reactius, entre
d’altres qüestions. Sabaté va explicar que en el seu cas es depenia
de la voluntarietat dels metges clínics i va reconèixer que seria
interessant la participació del laboratori clínic i disposar d’un
comitè que s’ocupés de les anàlisis prop del pacient. Morandini
destacà el paper del comitè pluridisciplinari amb participació de
clínics, enginyers, infermeres, analistes, etc.
Parlant de la formació, Souto destacà que els pacients aprenen
en menys de 2 hores el maneig dels sistemes d'anàlisis prop del
pacient. Serrat indicà que al seu centre les anàlisis prop del
pacient les fan infermeres, formades pel laboratori clínic. En
aquest sentit, Morandini comentà que no només cal formar als
usuaris, sinó que cal controlar cada any la seva capacitació i fer
formació complementària, si cal.
Es va discutir també sobre el cost de les anàlisis prop del
pacient, apuntant els participants que poden ser inicialment més
cares, per la inversió en sistemes d'anàlisis prop del pacient i els
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seus reactius més cars, però que si es mira el procés en global,
suposen estalvis. Barau va introduir la idea que potser les entitats
d'assegurança lliure o els propis pacients podrien voler-ho pagar i
posà l’exemple de les farmàcies que fan els exàmens d’anticossos
enfront del virus de la immunodeficiència humana.

El paper dels professionals del laboratori
coordinació de les anàlisis prop del pacient

en

la

La segona taula de debat, moderada per Xavier Navarro
Segarra es titulava Paper dels professionals del laboratori en la
coordinació de les anàlisis prop del pacient i va comptar amb la
participació dels experts Josep Lluís Bedini Chesa (Laboratori
CORE del Centre de Diagnòstic Biomèdic de l'Hospital Clínic,
Barcelona), Eva Guillén Campuzano (Laboratori d’Urgències de
l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa, Catlab), María Luisa
Hortas Nieto (Àrea Integrada de Laboratoris Clínics, Agència
Sanitària Costa del Sol, Marbella) i Javier Lirón Hernández
(Servei de Bioquímica Clínica, Hospital Universitari de La
Ribera, Alzira).
Per obrir el debat, es va deixar clar que els sistemes d’anàlisis
prop del pacient s’han d’instal·lar quan són necessaris, per
resoldre necessitats clíniques que el laboratori clínic no pot
atendre adequadament o amb prou rapidesa. Es van mencionar
nous entorns, com l’atenció domiciliària, on aquests sistemes
poden ser útils.
“Tot el diagnòstic in vitro és responsabilitat del laboratori
clínic, i les anàlisis prop del pacient també” va declarar Hortas i
la taula es va mostrar d’acord. El laboratori és responsable de
liderar el projecte, dels sistemes d'anàlisis prop del pacient i dels
procediments de manteniment i del control de la qualitat dels
mateixos, de conèixer les seves limitacions, de formar als
usuaris... en resum el laboratori clínic és clau. “El paper del
professional del laboratori és el de director d’orquestra”
comentava Lirón davant d’un grup pluridisciplinari.
El laboratori ha de seleccionar els sistemes d'anàlisis prop del
pacient. Cal tenir en compte, apuntava Bedini, que molts
glucòmetres que estan en el mercat no compleixen els criteris de
qualitat de l'Organització Internacional de Normalització (ISO) o
de l'Institut per a la Normalització de Laboratoris Clínics (CLSI).
Els professionals del laboratori clínic sabran escollir els sistemes
d'anàlisis prop del pacient adequats.
La taula va discutir sobre qui ha de validar els resultats de les
anàlisis prop del pacient. Es van manifestar diferents postures,
tant des de la taula com des del públic. Una corrent d’opinió,
exposada per exemple per Lirón, creia que el laboratori no ha de
validar els resultats perquè el retard que això suposa faria perdre
la immediatesa. Altres, per exemple Buño, eren partidaris de
validar els resultats des del laboratori, encara que fos
posteriorment, abans de bolcar-los al sistema d’informació. En
definitiva, tots consideraven que els clínics que reben el resultat
han de conèixer els possibles problemes d’aquestes anàlisis i
aplicar el seu criteri.
La taula va posar de manifest que no existeixen regulacions
legals al nostre país a propòsit dels sistemes d'anàlisis prop del
pacient, i assenyalaven que seria molt desitjable que hi fossin.
Actualment, la majoria de centres sanitaris troben que les anàlisis
prop del pacient són una realitat que s’ha construït d’esquenes al
laboratori clínic i ara els laboratoris intenten redreçar la situació,
aplicant control on no n’hi havia. És un procés que portarà temps.
Preguntats sobre si tenien ocasió de participar en l’elecció dels
glucòmetres de l’hospital, la meitat dels ponents (Hortas i Bedini)
van respondre que sí, mentre que l’altra meitat no (Lirón i
Guillén).
Igual que la primera, aquesta taula va parlar també de la
conservació dels resultats, punt fonamental. Tots els ponents van
declarar que en els seus hospitals els resultats de les magnituds
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relacionades amb l'equilibri àcid-base ("la gasometria") estaven
integrats a la història clínica, però que integrar els resultats
obtinguts mitjançant els glucòmetres era molt més complicat pel
gran nombre de sistemes d'anàlisis prop del pacient que hi ha.

Qualitat i acreditació de les anàlisis prop del pacient
El tercer debat, titulat Qualitat i acreditació de les anàlisis
prop del pacient, va ser moderat per Josep Maria Simó Sisó, amb
la participació d’Aurora Blanco Font (Unitat de Gestió
Qualitològica del Laboratori Clínic de l’Hospital Universitari de
Bellvitge, Hospitalet de Llobregat), Antonio Buño Soto (Servei
d’Anàlisis Clíniques de l’Hospital Universitari La Paz de
Madrid), Isabel de la Villa Porras (Entitat Nacional
d’Acreditació) i Peter B. Luppa (Institut für Klinische Chemie,
Klinikum rechts der Isar, Munic).
El debat va començar amb la declaració que les anàlisis prop
del pacient són una realitat, que anirà a més, i que el laboratori
clínic ha de participar-hi per assegurar-ne la qualitat. Els
mesuraments que es realitzen prop del pacient en els diferents
centres que representen els ponents inclouen: magnituds
relacionades amb l'equilibri àcid-base ("la gasometria"), la
concentració de lactat, la concentració de glucosa, magnituds
relacionades
amb
la
"tira
reactiva
d'orina",
el
"tromboelastograma",
l'"INR",
la
concentració
de
coriogonoadotropina en l'orina (popularment anomenada "prova
d’embaràs"), la concentració d'hemoglobina H1c, magnituds
relacionades amb el cribratge de drogues d’abús en orina, la
identificació de Streptococcus agalactiae, etc.
Es va discutir si es pot aconseguir el mateix nivell de qualitat
en els sistemes de mesura "tradicionals" que en els usats prop del
pacient. Els ponents eren partidaris de ser igual d’exigents en els
dos casos. Blanco va recordar que la norma UNE EN-ISO 15189
no assenyala uns requisits de qualitat concrets i que en el nostre
país no existeixen requisits d’obligat compliment, ni tan sols pels
laboratoris clínics. Es va evidenciar la necessitat que les
autoritats sanitàries fixin uns requisits de qualitat obligatoris pels
laboratoris clínics.
Es va debatre sobre els programes d'avaluació externa de la
qualitat i es va concloure que els materials de control que
s'empren per aquests programes actualment disponibles a
Espanya no són adequats per controlar les anàlisis prop del
pacient, principalment, perquè presenten matrius aquoses enlloc
de matrius sanguínies com les dels pacients i perquè hi ha pocs
participants amb qui comparar-se. Així mateix, es va posar de
manifest que aquests programes resulten massa cars per poder
controlar el nombre tan gran de sistemes d’anàlisis prop del
pacient que hi ha. Es va concloure que els proveïdors els
d'aquests programes haurien de tenir en ment les anàlisis prop del
pacient.
Quan el moderador va posar a debat el tema de l’acreditació,
Buño va començar explicant que té el laboratori d’urgències
acreditat segons la norma UNE EN-ISO 15189 però que no ha
acreditat encara les anàlisis prop del pacient perquè l’acreditació
és un procés car i complex. De la Villa va declarar que, a dia
d’avui, no hi ha cap sistema d’anàlisis prop del pacient acreditat a
Espanya segons la norma UNE EN-ISO 22870, norma que és
específica en aquests casos. Per contra, Luppa va explicar que a
Alemanya l’acreditació dels sistemes d'anàlisis prop del pacient
és habitual i que existeixen normes de les societats científiques
alemanyes relatives als laboratoris clínics i també per a les
anàlisis prop del pacient. Parlava, per exemple, de la
recomanació de processar diàriament dos materials de control
intern de la qualitat, amb dos valors diferents, per a les magnituds
relacionades amb la "gasometria"; processar setmanalment dos
materials de control intern de la qualitat per a la concentració de
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glucosa; i participar trimestralment en programes d'avaluació
externa de la qualitat.
De la Villa va explicar que per acreditar-se segons la norma
UNE EN-ISO 22870, primer cal complir els requisits de la UNE
EN-ISO 15189. Reconeixia que la dificultat principal es troba en
la formació i l'habilitació del personal que usa els sistemes
d'anàlisis prop del pacient, donat que generalment són molts els
professionals del centre sanitari als que se'ls hi ha de formar i
habilitar. D’altra banda, al igual que la resta de sistemes de
mesura que es poden trobar en un laboratori clínic, cal que els
sistemes d’anàlisis prop del pacient estiguin sotmesos a
procediments de control intern i extern de la qualitat i que
compleixin els requisits metrològics establerts pel laboratori.
Luppa explicava que controla una trentena de sistemes d'anàlisis
prop del pacient des del laboratori clínic a través d’un programa
informàtic que permet dur a terme el procediment de control
intern de la qualitat i participant en un programa d'avaluació
externa de la qualitat trimestral compartit. De la Villa, preguntada
sobre si aquest model seria acceptable, donat el cost que suposa
la participació en un programa d'avaluació externa per a cada
sistema d’anàlisis prop del pacient, va respondre que si el
procediment de control intern de la qualitat està ben instaurat, no
caldria participar en un programa d'avaluació externa de la
qualitat per cada sistema.
Finalment, es va discutir sobre els procediments de control de
la qualitat a què s’haurien de sotmetre els sistemes d’anàlisis
prop del pacient que utilitzen els pacients a casa seva, segons
l’experiència explicada per Souto a la primera taula. Fins on
sabien els presents, no existeixen regulacions al respecte ni a
Espanya ni a Alemanya. Es reflexionà que si els sistemes
d’anàlisis prop del pacient es consideren prou robustos com per
autoritzar-ne la comercialització i ús per part del pacient, aquesta
mateixa indústria hauria de garantir els procediments de control
de la qualitat, permetent minimitzar els errors dels resultats
lliurats, tant si els sistemes els usa el pacient com el personal
sanitari.

Novetats tecnològiques en les anàlisis prop del pacient
El darrer debat, Novetats tecnològiques en les anàlisis prop
del pacient, moderat per Anna Padrós Fluvià, va comptar amb
Peter Jusko (Onkocet, Pezinok), Laura Lechuga Gómez (Grup de
Nanobiosensors i Aplicacions Bioanalítiques de l’Institut Català
de Nanociència i Nanotectologia, CSIC i CIBER, Bellaterra),
Jasmina Casals Terré (Departament d’Enginyeria Mecànica de
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial i Aeronàutica
de Terrassa, Universitat Politècnica de Catalunya) i Jaume
Raventós Monjo (Servicios eHealth, Telefònica, Barcelona).
Aquest debat va versar sobre les novetats tecnològiques, com
els sistemes de mesura miniaturitzats basats en la microfluídica i
els biosensors que permeten obtenir valors molts baixos d'una
magnitud i fer mesuraments, fins i tot, sense haver de realitzar
una extracció sanguínia al pacient. La tecnologia actual permet
que alguns sistemes de mesura obtinguin resultats fiables i ràpids,
fent-los adequats per a les anàlisis prop del pacient. Els ponents
creien que les innovacions no arriben prou ràpidament al mercat,
sobretot per falta de recolzament del govern mitjançant
subvencions i inversió. Es destacà que el nivell d’innovació a la
universitat catalana és bo, però falta el pas del concepte i prototip
al producte comercialitzat.
Els ponents van comentar que l’evolució està sens dubte
lligada a la tecnologia. La societat està avançant molt ràpidament
en tecnologia però la sanitat ha quedat una mica enrere. Es va
assenyalar que als professionals mèdics, tan avesats a treballar en
entorns canviants, els costa acceptar nous paradigmes com les
anàlisis prop del pacient.

Aquesta taula, mirant cap endavant, fent una ullada a les
tecnologies emergents de la mà de la universitat i la indústria, va
imaginar l’assistència sanitària del futur. Les anàlisis prop del
pacient, fetes fins i tot pel mateix pacient a casa seva, permetran
una millor prevenció de les malalties i un seguiment dels pacients
crònics. Gràcies als sistemes d’anàlisis prop del pacient i a la
seva connexió amb mòbils i tauletes, els pacients enviaran els
resultats als seus metges. Tot plegat, dóna un major protagonisme
al pacient i el posa en el centre del control de la seva malaltia.
La darrera taula, va tancar el cercle del simpòsium, declarant
que el canvi és inevitable i s’ha de viure com una oportunitat.

Conclusions
Ramon Roca Puig de la SCB va adreçar als presents unes
paraules de cloenda, agraint molt especialment als ponents la
seva participació, així com a les empreses del diagnòstic in vitro
patrocinadores i a tots els assistents.
Glòria Soria va resumir les conclusions derivades de les quatre
taules de debat comentant que:
1. Les anàlisis prop del pacient són una realitat. Han vingut per
quedar-se, i el laboratori clínic té una oportunitat per afegir-hi
valor.
2. Els usuaris clínics entenen que el laboratori ha de liderar i
coordinar els projectes d’anàlisis prop del pacient per
assegurar-ne la qualitat dels resultats.
3. Un dels principals papers del professional del laboratori clínic
és seleccionar els sistemes d’anàlisis prop del pacient,
conèixer-ne les limitacions, establir els procediments per
assegurar la qualitat dels resultats i minimitzar-ne l’error.
4. La formació al personal sanitari o pacients que han d’utilitzar
els sistemes d’anàlisis prop del pacient és fonamental. La
dificultat està en arribar a tots els professionals necessaris i
mantenir-los capacitats i habilitats.
5. Els resultats de les anàlisis obtinguts a partir dels sistemes
d'anàlisis prop del pacient s’han d’integrar en la història
clínica del pacient.
6. El nivell de qualitat de les anàlisis prop del pacient ha de ser
el mateix que el del laboratori clínic.
7. Els sistemes d’anàlisis prop del pacient fins ara s’han
controlat en base al voluntariat i que cal professionalitzar la
seva coordinació.
8. Caldria crear comitès d’anàlisis prop del pacient als centres
sanitaris.
9. Les anàlisis prop del pacient poden resultar més cares per
inversions o cost de reactius, però s’han posat exemples que
demostren que hi ha estalvi en el conjunt del procés
assistencial. Cal tenir una mirada més àmplia per jutjar-ne
l’efecte.
10. L’acreditació de les anàlisis prop del pacient implica aplicar
les normes UNE EN-ISO 15189 i UNE EN-ISO 22870.
11. Els proveïdors dels programes d'avaluació externa de la
qualitat han de pensar en els sistemes d’anàlisi prop de
pacient i adequar els seus plans (matrius, periodicitat, preu,
etc.) a aquesta realitat.
12. Les autoritzats sanitàries del nostre país haurien de regular les
anàlisis prop del pacient i establir requisits metrològics pels
sistemes d’anàlisis prop del pacient. Així mateix haurien
també d'establir requisits pels laboratoris clínics, com es fa a
d’altres països europeus.
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13. Les anàlisis prop del pacient, fetes fins i tot pel mateix
pacient a casa seva, permetran una millor prevenció de la
malaltia i un seguiment dels pacients crònics, donant un
major protagonisme al pacient.
14. El canvi és inevitable i s’ha de viure com una oportunitat.
De les 52 enquestes de satisfacció recollides (30 % de
participació), es calcula que la mitjana del grau de satisfacció
dels assistents va ser de 3,6 en una escala de 1 a 4, on 1
corresponia a gens i 4 corresponia a la màxima puntuació molt.
En els darrers anys, els avenços tecnològics han fet possible
desenvolupar sistemes d’anàlisis prop del pacient que poden ser
utilitzats per professionals sanitaris no especialitzats en les
ciències de laboratori clínic —i fins i tot, pels mateixos
pacients— permetent obtenir resultats que fins ara només es
podien aconseguir en un laboratori. El nombre i el repertori de les
anàlisis que es poden realitzar fora del laboratori clínic i prop del

Fotos del Congrés
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pacient està augmentant ràpidament i els entorns en els quals
s’utilitzen aquests sistemes són cada vegada més diversos.
L’ACCLC i la SCB han considerat interessant dedicar aquest
simpòsium a les anàlisis prop del pacient, amb la voluntat de
crear un fòrum de debat i un espai d’interrelació entre els
diferents professionals implicats en aquest àmbit, per tal de
compartir experiències i promoure la qualitat i la seguretat en
l’atenció al pacient. Creiem que el repte s’ha assolit amb èxit. El
proper simpòsium serà el 2017.

Programa del Simpòsium
A
l'adreça
http://www.acclc.cat/continguts/Programa_VIII_Simposium_CA
T.pdf podeu trobar el programa del Simpòsium.
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