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Moderadora
Glòria Soria Guerrero
Laboratori de Referència de Catalunya. El Prat de Llobregat.
Aquesta taula de debat s‘enfoca a presentar d‘una banda les repercussions que han
tingut els ajustos pressupostaris en els laboratoris clínics de Catalunya i d‘altra banda
a explicar, des del punt de vista dels professionals, les mesures que es poden prendre
per reduir els costos del laboratori clínic sense afectar la qualitat del servei. Els
ponents, a través de la seva experiència, ens presentaran algunes solucions d‘èxit que
suposen un estalvi en el cost global del laboratori. Així mateix, es presentarà el resultat
de l‘enquesta feta als membres de l‘Associació Catalana de Ciències de Laboratori
Clínic (ACCLC) on queda palès quines actuacions s‘han dut ja a terme en els
laboratoris, juntament amb la valoració del seu impacte, positiu i negatiu.
Gestió de la demanda de proves de laboratori mitjançant petició electrònica i
participació directa dels clínics.
Josep Lluís Bedini Chesa
Laboratori Core. Centre de Diagnòstic Biomèdic, Hospital Clínic de Barcelona.
Barcelona.
Una de les eines que s‘intenta implementar, per afavorir un ús eficient del laboratori
clínic, és la gestió de la demanda analítica aplicada al control de la repetició
innecessària de proves en períodes de temps determinats. El nombre d‘experiències
pràctiques és escàs i s‘ha basat generalment en el disseny i el consens de protocols
de petició, perfils de sol·licitud, algoritmes d‘aplicació automàtica o guies clíniques.
Amb l‘objectiu de posar en marxa un sistema pro actiu per a la gestió d‘aquestes
repeticions, es va desenvolupar una aplicació, que actua en el sistema d‘informació de
l‘hospital (SAP R/3), de manera que l‘última decisió sobre la necessitat de demanar o
no la prova la prengui el facultatiu sol·licitant, que és qui disposa de tota la informació
clínica necessària.
Quan es crea una nova petició, que inclou proves en les que el nombre de dies
transcorreguts entre peticions consecutives és menor que el suggerit pel laboratori (i
que ha estat consensuat amb els clínics) apareix un missatge a la pantalla advertint
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d‘aquesta situació. Juntament amb el text, es mostra el nom de la prova en qüestió,
l‘interval de temps suggerit i la data, número de petició i resultat previ de la prova.
Inicialment, quan es va desenvolupar aquesta eina a finals de 2008, les gairebé 50
proves incloses en aquesta gestió de la demanda eren susceptibles de ser demanades
activant una casella que sortia junt a la informació esmentada. Amb la posada en
marxa de les mesures del pla de xoc, el nombre de proves incloses va augmentar fins
a més de 300 i per a la majoria d‘elles es va eliminar aquesta possibilitat que ara
només resta activa per a les proves més freqüents i bàsiques.
Per tal de realitzar un seguiment de la utilitat de l‘eina s‘ha desenvolupat, també a
SAP, una funció que permet avaluar el nombre de vegades que s‘activa, per a quines
proves, si la prova s‘ha demanat directament o via perfil, a quins peticionaris i les
vegades que es decideix sol·licitar-la o no. Des de l‘inici, l‘avís s‘ha activitat més de
305000 vegades.
Montserrat Ferré Masferrer
Laboratoris Clínics. Hospital Universitari Vall d‘Hebron. Barcelona.
En la conjuntura actual el pressupost dedicat a la salut s‘ha vist reduït obligant a
racionalitzar els recursos, a utilitzar-los eficientment i a reduir la ineficiència. Les
intervencions fetes són tangibles a curt termini, amb impacte immediat i també algunes
a mitjà o llarg termini i per tant encara sense poder demostrar la seva eficàcia.
Com a mesures d‘impacte immediat, s‘ha millorat la gestió dels recursos humans. En
aquest sentit, s‘ha modificat el model de guàrdies del personal facultatiu, amb
l‘ampliació de la jornada laboral del personal i s‘han aplicat criteris de priorització en la
gestió transversal dels recursos humans. Tot i que aquestes accions són immediates,
no són permanents i és per això que cal introduir al mateix temps accions a mitjà i llarg
termini per tal de millorar la gestió de l‘oferta i de la demanda.
Per tal de gestionar l‘oferta, s‘ha creat la Subcomissió del Diagnòstic „in vitro‟, amb
l‘objectiu d‘avaluar la incorporació de noves magnituds amb criteris d‘eficàcia,
seguretat, efectivitat i eficiència demostrades científicament, així com proposar les
recomanacions d‘ús adequat.
Per tal de gestionar la demanda, s‘ha sol·licitat el desenvolupament d‘algunes
aplicacions en el Sistema d‘Informació de l‘hospital (SAP-ISH) :


informació a l‘usuari sobre l‘import de les proves que sol·licita;



ampliació dels criteris de fusió de les peticions repetides;



restricció de les proves de laboratori que es poden sol·licitar en funció del codi
de la prova, del diagnòstic i del facultatiu sol·licitant
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Atesa la dificultat que hi ha per obtenir indicadors adients que relacionin la despesa
amb les proves de laboratori, s‘han dissenyat uns informes de gestió clínica per a cada
servei assistencial. Així s‘obté informació relacionada de la despesa de l‘any en curs
respecte a la de l‘any anterior, amb les proves més sol·licitades i també amb les
proves d‘import més elevat de manera individual.

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

4

Margarita Fusté Ventosa
Institut Català de la Salut. Barcelona.
Es presentaran les línies estratègiques pels laboratoris de l‘Institut Català de la Salut
(ICS) en les que actualment s‘està treballant a fi d‘aconseguir disminuir la despesa
dels nostres laboratoris sense repercussions negatives en la qualitat del servei.
S‘abordaran els diferents projectes d‘integració de laboratoris, segons previsions. En
una primera fase: ICS Barcelona ciutat, ICS Tarragona-Terres de l‘Ebre i en fases
posteriors: Metropolitana Nord i Metropolitana Sud.
Replantejament del terciarisme en els laboratoris de l‘ICS.
Establiment d‘una comissió assessora dels laboratoris clínics de l‘ICS, amb el suport
d‘experts en temes específics, per tractar temes d‘interès del sector, entre ells els
aspectes relacionats amb possibles mesures per millorar l‘eficiència dels recursos
emprats i col·laborar en la sostenibilitat del sistema, com ara: gestió de la demanda,
actualització

de

protocols, establiment

d‘indicadors,

control de

la despesa,

benchmarking...
Es farà una breu descripció de les propostes presentades per un grup

de

professionals en el Fòrum de la Professió Mèdica (Propostes per la sostenibilitat i
millora del sistema sanitari públic), aquest Fòrum ha estat obert posteriorment a la
participació de tots els professionals del sector.
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Ponència: NOUS AVENÇOS EN EL DIAGNÒSTIC DE LA DIABETIS MELLITUS

Moderadora
María Luisa Granada Ybern
Servei de Bioquímica. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona.
La fracció d‟hemoglobina A1c com a nova magnitud diagnòstica de la diabetis mellitus
de tipus 2
Jaume Barallat Martínez de Osaba.
Servei de Bioquímica. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona.

Els criteris diagnòstics de la diabetis mellitus de tipus 2 han sofert molt canvis en les
últimes dècades. Donada l‘elevada taxa estimada de pacients no diagnosticats i
l‘augment de la prevalença d‘aquesta malaltia a nivell global, és necessari optimitzar
els algoritmes existents per tal d‘aconseguir una millora en la seva detecció.
Des de fa molts anys, la mesura de la fracció de substància d‘hemoglobina A1c a la
sang, és una magnitud consolidada en el seguiment de pacients diabètics.
Darrerament s‘ha fet un gran esforç en la seva estandardització, que ha conduit a que
els resultats informats a una gran proporció dels laboratoris arreu del món siguin
fiables i segueixin criteris comparables. Tenint en compte aquesta millora i els resultats
d‘estudis poblacionals a gran escala, a l‘any 2010 l‘Associació Americana de Diabetis
(ADA) va incloure per primer cop la mesura de la fracció de substància d‘hemoglobina
A1c en sang com a magnitud diagnòstica de la diabetis mellitus de tipus 2.
Posteriorment, a l‘any 2011 aquesta decisió també va ser presa per altres
associacions, incloent-hi la OMS.
En aquesta ponència es pretenen descriure els principals avantatges, desavantatges i
particularitats de la utilització de la mesura de la fracció de substància d‘hemoglobina
A1c en sang en el diagnòstic de la diabetis mellitus de tipus 2, així com realitzar una
revisió dels valors discriminants recomanats per les diferents associacions amb més
acceptació.
En quins casos és necessari realitzar un estudi genètic en pacients amb diabetis
mellitus?
Josep Oriola Ambrós
Servei de Bioquímica i Genètica Molecular. Centre de Diagnòstic Biomèdic, Hospital
Clínic de Barcelona. Barcelona.
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Les diabetis mes freqüents i conegudes són les de tipus 1 i 2. Encara que les dues
presenten un component hereditari, són no obstant malalties multifactorials. Hi ha
altres tipus de diabetis denominades monogèniques, que presenten herència
mendeliana i en conjunt representen el 2-5% de totes les diabetis. Aquestes diabetis
monogèniques poden ser diagnosticades erròniament com a diabetis de tipus 1 o 2.
Es coneixen nombrosos tipus de diabetis monogèniques encara que la gran majoria es
poden incloure en quatre grups clínics: 1) les que presenten hiperglucèmies lleus en
dejú, degudes a mutacions en el gen de la Glucocinasa, 2) diabetis que es
diagnostiquen abans dels 25 anys semblants a les de tipus 1 o 2, però sense
marcadors d‘autoimmunitat pancreàtics i que responen bé a dosis baixes de
sulfonilurees, degudes majoritàriament als gens HNF1a i HNF4a, 3) diabetis que es
presenten a més amb alteracions extrapancreàtiques, com per exemple, quists renals,
anormalitats genitourinàries o sordesa, entre altres. En aquestes últimes, alguns dels
gens implicats son el HNF1b i mutacions en el genoma mitocondrial i 4) les diabetis
neonatals (diagnosticades durant els sis primers mesos de vida), degudes sobretot a
mutacions en els gens que codifiquen les proteïnes Kir6.2 i SUR1. Els grups 1, 2 i 3
s'han denominat clàssicament MODYs (diabetis de l'adult d'inici precoç) amb alguna
excepció.
En resum, el diagnòstic d'una diabetis monogènica és important perquè confirma el
diagnòstic clínic, classifica el tipus de diabetis, prediu la seva evolució clínica, pot fer
canviar la teràpia o fins i tot retirar el tractament i als familiars de primer grau de les
persones afectes se'ls pot oferir un examen genètic predictiu per saber si són o no,
portadors de la alteració genètica.

Paper de la inflamació en la diabetis mellitus
Roser Casamitjana Abella
Servei de Bioquímica i Genètica Molecular. Centre de diagnòstic Biomèdic, Hospital
Clínic de Barcelona. Barcelona.
La relació entre la inflamació i la diabetis s‘ha demostrat en múltiples estudis, tan
epidemiològics, com clínics. Aquests estudis han mostrat com els marcadors
d‘inflamació són predictors del desenvolupament de diabetis mellitus de tipus 2 (DM2);
així mateix que pacients diabètics de recent diagnòstic mostren una elevació de les
citocines circulants i que l‘existència de processos inflamatoris de diferent origen
confereixen un risc elevat de partir diabetis.
Aquest lligam s‘estableix de forma important en l‘obesitat, a través del teixit adipós i de
l‘intestí.
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El teixit adipós dels individus obesos, especialment el visceral, juga un paper important
en la inflamació mitjançant tres vies principals:
1. La primera és la producció de citocines proinflamatòries en gran quantitat,
especialment Factor de Necrosi Tumoral alfa (TNF-a) i Interleucina 6 (IL-6), fruit
de l‘expansió del teixit en l‘obesitat. Aquestes citoquines no només actuen a
nivell local, sinó que produeixen resistència a la insulina, en interferir les vies
de senyalització de l‘hormona en els teixits perifèrics. La resistència a la
insulina és el factor de risc més important per el desenvolupament de la DM2.
2. D‘altra banda, aquest teixit adipós visceral està infiltrat de macròfags,
majoritàriament del tipus M1, que secreten pràcticament les mateixes
citoquines que els propis adipòcits, potenciant l‘acció d‘aquestes a nivell
perifèric i la consegüent resistència a la insulina.
3. Els adipòcits dels obesos acumulen lípids que, per si mateixos, incrementen la
producció de les citoquines esmentades. Al mateix temps s‘incrementa la
producció d‘àcids grassos lliures, que són responsables directes de produir
resistència a la insulina, no solament en el propi teixit adipós sinó en d‘altres
teixits perifèrics.
Un altre element important en el desenvolupament de la inflamació és l‘estrès en el
reticle endoplasmàtic (RE) i l‘estrès oxidatiu, causats majoritàriament per la
hiperglucèmia i les elevades concentracions d‘àcids grassos, associats a l‘obesitat i
resistència a la insulina.
En resum doncs, cada vegada hi ha més evidències que l‘obesitat, la inflamació i
l‘estrès oxidatiu i del reticle endoplasmàtic tenen un paper molt important en la
resistència a la insulina i en la diabetis de tipus 2.

Criteris diagnòstics de la diabetis gestacional
Rosa Corcoy Pla
Servei d‘Endocrinologia i Nutrició. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

La diabetis gestacional (o hiperglucèmia gestacional segons la proposta més recent)
és la hiperglucèmia diagnosticada durant l‘embaràs. El quid de la qüestió es troba en
quins són els valors discriminants per al diagnòstic.
Històricament s‘han utilitzat múltiples criteris, habitualment derivats de criteris de
normalitat estadística o segons l‘evolució després del part de la tolerància a la glucosa
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de la mare, però no segons la repercussió perinatal. Els criteris que l‘any 2010 va
publicar l‘International Association Diabetes Pregnancy Study Group (IADPSG) han
estat derivats de la relació entre la concentració de glucosa en el plasma matern i la
morbiditat perinatal a l‘estudi observacional Hyperglycemia and Pregnancy Outcome
(HAPO), que va incloure 23316 dones. Cal destacar a favor d‘aquests criteris que són
els que tenen una base més sòlida dels que s‘han utilitzat fins a data d‘avui. En contra,
que no hi ha cap assaig clínic que provi directament el benefici de la seva aplicació i
que suposen el diagnòstic d‘hiperglucèmia gestacional a prop del 20% de les
embarassades. A més, en el nostre medi hi ha dades sobre l‘aplicació potencial dels
criteris de Carpenter i Coustan, menys estrictes que els ara proposats, i on la relació
entre diagnòstic i morbilitat era inferior a la descrita inicialment en el Toronto TriHospital Gestational Diabetes Project, pel que es dedueix que pot ocórrer el mateix
amb els criteris IADPSG. La reflexió del Grupo Español de Diabetes y Embarazo ha
estat no aplicar els nous criteris mentre no es disposi de dades en el nostre medi que
els donin suport.
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Ponència: ESTUDI CITOGENÈTIC EN L’ASSISTÈNCIA BÀSICA: DIAGNÒSTIC
HEMATOLÒGIC, DIAGNÒSTIC PEDIÀTRIC I DIAGNÒSTIC PRENATAL

Moderadora
Fuensanta Millá Santos
Servei d‘Hematologia-Laboratori. Institut Català d‘Oncologia, Hospital Germans Trias i
Pujol. Badalona.
Diagnòstic citogenètic de les malalties hematològiques
Javier Grau Cat
Servei d‘Hematologia-Laboratori. Institut Català d‘Oncologia, Hospital Germans Trias i
Pujol. Badalona.

Fa 50 anys, Nowell i Hungerford van descriure un cromosoma petit, detectat en cultius
de medul·la òssia de pacients amb leucèmia mieloide crònica (LMC), que es va batejar
amb el nom de cromosoma Filadèlfia (Ph), per ser el nom de la ciutat on es va fer el
descobriment. L‘any 1970, Prieto et al. van definir que aquest cromosoma corresponia
al cromosoma 22 i, més endavant, amb tècniques de bandeig cromosòmic (bandes G),
es va confirmar que era resultat de la translocació entre els cromosomes 9 i 22, la
t(9;22)(q34.1;q11.2). El descobriment del cromosoma Ph va marcar l'inici de la
citogenètica hematològica o la citogenètica tumoral. Posteriorment, es van identificar
altres alteracions associades amb tumors hematològics com la t(8;14)(q24;q32) en el
limfoma de Burkitt o la t(15;17)(q22;q21) en la leucèmia aguda promielocítica. A partir
d‘aquest moment, les anàlisis citogenètiques van adquirir major importància en l‘estudi
de les neoplàsies i, sobretot, de les hemopaties malignes. Els avenços registrats en
aquest camp, complementats amb les tècniques de FISH (fluorescense in situ
hybridization) o d'arrays de CGH/SNP (comparative genetic hybridization/single
nucleotide polymorphisms), han permès identificar subgrups clínics associats a canvis
cromosòmics específics i, en moltes ocasions, els gens implicats i la seva etiologia.
Aquestes alteracions cromosòmiques, han estat i segueixen sent de gran utilitat per
diagnosticar la malaltia, en el seu seguiment, en el pronòstic i, en casos concrets, per
oferir al pacient un tractament específic en funció del canvi genètic. Per aquest motiu,
en l'actualitat, és impensable abordar el diagnòstic d‘una neoplàsia hematològica
sense realitzar un estudi citogenètic. En la interpretació dels resultats citogenètics és
imprescindible considerar la història clínica del pacient, les troballes de laboratori
(analítica, citologia, citometria de flux) i altres tècniques de biologia molecular. Per
això, cal una estreta col·laboració entre els citogenetistes, els hematòlegs i altres
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professionals implicats en el diagnòstic, per a interpretar el significat i el valor del canvi
cromosòmic trobat en un pacient (Hernández JM et al. Medicina Clínica 2011;
137(5):221-29).
Diagnòstic citogenètic pediàtric
Alberto Plaja Rustein
Programa de Medicina Molecular i Genètica. Institut de Recerca (VHIR)
Hospital Universitari Vall d‘Hebron. Barcelona.

Les malformacions congènites són un problema sanitari de primer ordre, afectant fins a
un 5% dels nadons i essent la causa del 20% de les morts en el període post-natal. El
retard mental afecta un 2-3% de la població general. El diagnòstic etiològic és
fonamental per al tractament, pronòstic i prevenció d‘aquest tipus de patologies.
Una de les causes genètiques més freqüents de retard mental, malformacions i
trastorns del espectre autista són les anomalies de copia del DNA (CNVs), és a dir, les
pèrdues i guanys de material genètic. L‘anàlisi cromosòmica, la principal tècnica de
laboratori per a la detecció d‘anomalies de CNVs durant més de 40 anys, diagnostica
un 5-7% dels pacients. En els darrers anys han evolucionat amb gran rapidesa les
tècniques de citogenètica molecular (principalment FISH (fluorescense in situ
hybridization), MLPA (multiplex ligation-dependent probe amplification) i molt
especialment els arrays de dosis) amb una resolució molt superior. En particular, els
arrays són capaços de detectar anomalies en gairebé un 20% dels pacients.
La tècnica d‘array-CGH es basa en la comparació del DNA del pacient amb el d‘un
control sà. Ambdós DNAs es marquen amb una molècula fluorescent de diferent color i
es fan competir entre sí per hibridar-se amb fragments de DNA de seqüència
coneguda fixats a un suport. El color de la fluorescència indica la proporció de ambdós
DNAs, indicant si el pacient presenta pèrdues o guanys de material genètic.
Actualment els arrays són considerats la tècnica d‘elecció en el diagnòstic de les
malformacions congènites i el retard mental. La seva expansió està actualment
frenada per factors econòmics, però aquesta situació està canviant amb rapidesa.
Presentem l‘experiència de l‘Hospital Vall d‘Hebron en l‘ús de la tècnica d‘arrays com a
primera línia en el diagnòstic de pacients amb retard mental, malformacions i trastorns
de l‘espectre autista.
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Diagnòstic citogenètic prenatal
Anna Soler Casas
Servei de Bioquímica i Genètica Molecular. Centre de Diagnòstic Biomèdic, Hospital
Clínic de Barcelona. Barcelona.
El diagnòstic citogenètic prenatal s‘inicia cap als anys 70, i s‘ofereix a les gestants amb
un risc elevat d‘anomalia cromosòmica fetal. Atès que l‘obtenció de la mostra es
realitza mitjançant un procediment obstètric invasiu que comporta un risc de pèrdua
fetal, cal establir uns criteris de selecció de les gestants de més risc d‘anomalia.
Durant molts anys l‘edat materna, igual o superior a 35 anys inicialment, i 38 anys
posteriorment, va ser el principal criteri de selecció. Actualment aquest criteri és
obsolet, ja que queda englobat en el cribratge bioquímic/ecogràfic. Altres factors
importants de risc són les aneuploïdies anteriors, les anomalies cromosòmiques dels
progenitors i les anomalies ecogràfiques.
El diagnòstic prenatal citogenètic a Catalunya es va normalitzar l‘any 1998 amb la
Instrucció 01/98 del Servei Català de la Salut (SCS) ―Implantació del diagnòstic
prenatal d‘anomalies congènites a Catalunya‖ que facilitava l‘accés al cribratge de 2on.
trimestre a totes les dones gestants residents a Catalunya, i la realització del cariotip
fetal a les gestants seleccionades mitjançant l‘amniocentesi. Deu anys més tard el
mateix SCS va implantar el cribratge de 1er trimestre, amb la qual cosa el cariotip fetal
es podia tenir molt abans a partir de la biòpsia corial.
El cariotip convencional és de moment l‘eina bàsica del diagnòstic citogenètic prenatal:
ens dóna informació de tots els cromosomes, és a dir de tot el genoma, amb un nivell
de resolució limitat però acceptable. Com que l‘obtenció de cromosomes comporta un
cultiu cel·lular que en molts casos s‘allarga uns quants dies, s‘han desenvolupat
tècniques de detecció ràpida de les anomalies cromosòmiques més freqüents, essent
la més estesa la QF-PCR (Quantitative Fluorescence Polymerase Chain Reaction). La
majoria de centres ofereixen aquesta tècnica conjuntament amb el cariotip en cas de
necessitar un resultat ràpid, per la gravetat dels signes ecogràfics, i/o per l‘angoixa de
la gestant.
Consell Genètic
Ignacio Blanco Guillermo
Unitat de Consell Genètic. Institut Català d‘Oncologia, Hospital Germans Trias i Pujol.
Badalona.
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La identificació de gens de susceptibilitat hereditària a malalties en edat adulta ha
creat la necessitat d‘implementar el consell genètic en moltes disciplines, deixant de
ser una activitat gaire bé exclusiva de la diagnosis peri-natal.
El consell genètic no és més que el procés d‘ajudar a entendre i adaptar-se a les
conseqüències de salut, mèdiques, psicològiques i familiars d‘una determinada
condició genètica. En aquest procés, un equip de professionals especialitzats i
degudament capacitats en consell o assessorament genètic ajuda als individus i les
seves famílies amb totes les qüestions associades a la seva condició hereditària de
manera personalitzada, assegurant-los el suport psicosocial si és necessari.
L'assessorament genètic s'ha de considerar com una part integral del procés de
realització de les proves genètiques i les seves actuacions s'han d'emmarcar sota els
principis ètics d'autonomia, privacitat, confidencialitat, beneficència, no maleficència i
justícia.
Un individu, després de rebre un consell genètic, hauria de: 1) entendre què és la
predisposició hereditària i comprendre les possibilitats de transmetre aquesta
predisposició; 2) saber quin és el seu risc personal i quina és la probabilitat de
desenvolupar la malaltia, juntament amb les implicacions per a la família; 3) adequar la
percepció de risc en funció del risc real estimat; 4) disposar d'informació per decidir
realitzar o no un diagnòstic molecular i conèixer quines són les potencials implicacions
per a la persona i els seus familiars; 5) conèixer les diferents opcions de maneig clínic
de la malaltia i planificació familiar; 6) disposar d‘informació per decidir les mesures de
prevenció i detecció precoç més apropiades d'acord amb el seu risc; i 7) rebre el
suport psicosocial per a la persona i la seva família necessari per afrontar millor la
situació de risc i les implicacions que per a ells se‘n puguin derivar.
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Ponència: CANVI DE PARADIGMA EN EL DIAGNÒSTIC DE LA TUBERCULOSI

Moderador
Pere Joan Cardona Iglesias
Unitat de Tuberculosi Experimental. Institut d‘Investigació Germans Trias i Pujol.
Badalona.
Epidemiologia de la tuberculosi
Joan A. Caylà Buqueras
Servei d‘Epidemiologia. Agència de Salut Pública (Consorci Sanitari de Barcelona).
Barcelona.

A començaments del segle XX la mortalitat per tuberculosi (TB) era molt elevada. A
Espanya cada any hi havia 50000 morts fins als anys 50, en que amb la introducció
dels nous fàrmacs antituberculosos, la mortalitat decreix de forma molt acusada. A
Barcelona vàrem calcular la taxa de mortalitat: s‘objectiva un declivi constant durant
aquests anys, atribuïble a la millora de les condicions socials. El pic del 1918 és
relacionable amb la grip pandèmica. L‘altre pic del 1936-1940 es relaciona amb la
guerra civil. En els darrers anys la mortalitat per TB és força baixa.
Espanya va posar en marxa l‘any 1965 el Plan Nacional de Erradicación de la
Tuberculosis, que va ser una prioritat política del govern de Franco. Va funcionar
només fins el 1973, i evidentment en aquest any només es va eradicar l‘esmentat
‗Plan‘. Es varen fer milions de fotoseriacions, quimioprofilaxis i vacunacions, amb un
cost econòmic considerable, però malauradament la vigilància i el control dels pacients
no va ser una prioritat. Al 1995 per tal de conèixer la situació de la epidemiologia de la
TB es va portar a terme l‘estudi PMIT (Proyecto Multicéntrico de Investigación sobre
Tuberculosis), basat en un sistema de vigilància activa en 15 de les 17 comunitats
autònomes. Les més altes incidències es varen observar a Galícia i en general al nord
d‘Espanya. Desafortunadament les dades del sistema de notificació obligatòria de
malalties en els darrers anys mostra incidències força inferiors a les del PMIT i a les
estimades per la OMS (30/100.000 al 2006).
Un problema major a finals del segle XX i que afectava extraordinàriament la
epidemiologia de la TB eren els addictes a drogues per via parenteral que compartint
xeringues s‘infectaven per VIH i amb la immunodepressió progressiva s‘infectaven
més fàcilment o desenvolupaven TB a partir d‘una antiga infecció.
Un altre factor que influeix l‘epidemiologia de la TB és la immigració massiva
procedent de països amb alta incidència. En els darrers 10-15 anys més de 5 milions
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d‘immigrants han arribat de països com Romania, Equador, Marroc, Pakistan, etc.
Aquest fenomen ha afavorit que en alguns indrets com a Barcelona en els darrers anys
al voltant del 50% dels casos corresponguin a pacients d‘altres països, patró ja
observat en les ciutats i països de l'Europa Occidental des de fa anys.
A Barcelona al 1987 es va posar en marxa l‘actual Programa de TB, basat en la
vigilància epidemiològica activa (es fomenta la notificació dels casos, el control de
resultats de microbiologia, el creuament dels registres de sida i de TB, etc) i cada cas
és seguit per infermeres de salut pública que vigilen el compliment del tractament i si
l‘estudi de contactes es porta a terme. Amb el recent canvi demogràfic s‘han incorporat
agents comunitaris de salut que actuen com a mediadors culturals i com a traductors.
En els darrers anys s‘ha anat definint un model basat en 5 unitats de TB ubicades en
els 4 grans hospitals universitaris i en el CAP Drassanes, i en aquestes unitats es
concentren els malalts de TB i els seus contactes. És cabdal la infermera gestora de
casos que es coordina amb els diversos professionals implicats a nivell hospitalari i
amb les infermeres del Programa TB de la ciutat.
I per acabar la gran pregunta: la crisi econòmica afectarà l‘epidemiologia de la TB? La
resposta en els propers anys.
Diagnòstic de la infecció tuberculosa latent.
Margarita Salvadó Costa.
Laboratori de Referència de Catalunya. El Prat de Llobregat.

Actualment hi ha dos mètodes de diagnòstic que donen suport al diagnòstic de la
infecció tuberculosa latent (LTBI): la prova clàssica de la tuberculina (PT) i les noves
tècniques de la mesura de l‘alliberament d‘interferó gamma, IGRAs (de l‘acrònim de
l‘anglès). Ambdues proves són mètodes immunològics per a la detecció d‘una resposta
immune a antígens i, per tant, no permeten una mesura directa de la infecció
persistent. Una limitació de la PT és que al ser una barreja de diferents antígens
utilitzats (Derivat Proteic Purificat o PPD) que no són específics de Mycobacterium
tuberculosis, comporta resultats falsos positius en persones vacunades amb
Mycobacterium bovis (soca avirulenta) (BCG), o que han estat exposats a
micobacteris no tuberculosos (NTM) i no permet diferenciar-los de la infecció per M.
tuberculosis. IGRA són assaigs in vitro, desenvolupats més recentment, que detecten
la presència de la resposta immune cel·lular a antígens específics de M. tuberculosis.
Els antígens específics de M. tuberculosis utilitzats en els IGRAs són ESAT-6 (Early
Secretory Antigenic Target 6), CFP-10 (Culture Filtrate Protein 10), i el TB7.7. A
diferència del PPD utilitzat en la PT, aquests antígens estan absents en la majoria de
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NTM, així com de BCG. Encara que no poden diferenciar entre tuberculosi activa i
LTBI, mitjançant els IGRAs no s‘obtenen resultats falsos positius per la vacunació per
BCG o per exposició a micobacteris no tuberculosos, tenen, per tant, major
especificitat.
La bibliografia relacionada amb els IGRAs és extensa i variada. En la revisió
d‘aquesta bibliografia on s‘ha estudiat la sensibilitat i l‘especificitat dels IGRAs
s‘observa que aquestes varien en relació a la població examinada, i que, malgrat els
inconvenients de la PT, aquesta encara s‘ha de seguir utilitzant. L‘existència de guies
facilita l‘ús d‘aquestes dues tècniques d‘una manera adequada en les múltiples
situacions en que procedeix emprar-les.
Noves teràpies de la infecció tuberculosi latent i marcadors pel monitoratge de la
teràpia
Pere Joan Cardona Iglesias
Unitat de Tuberculosi Experimental. Institut d‘Investigació Germans Trias i Pujol.
Badalona.
Des de sempre s‘ha considerat que la infecció tuberculosa latent era possible gràcies a
l‘enquistament del bacteri en una lesió antiga granulomatosa, situada als lòbuls
pulmonars superiors, que reactivava i era capaç de generar una cavitació. Amb el
descobriment que en realitat les lesions granulomatoses són molt dinàmiques, i que
constantment drenen els bacils adormits, i el fet que les lesions antigues acaben
calcificant-se i acaben matant-los, només resta una explicació versemblant del
fenomen de la latència, que és el que ha desenvolupat el nostre grup: la hipòtesi
dinàmica.
Aquesta hipòtesi el que demostra és que els bacils que resisteixen la resposta
immune, els bacils adormits, són drenats amb el fluid alveolar per ser expulsats pel
tracte intestinal, però, aconsegueixen reinfectar el pulmó, perquè precisament aquest
fluid alveolar és l‘origen dels aerosols que es generen quan inhalem aire. Aquest
procés explica perquè la isoniazida (totalment inactiva contra els bacils adormits)
funciona, i perquè cal donar-la durant tant de temps. Perquè simplement dóna suport
al drenatge natural dels bacils, bo i evitant la reinfecció endògena. Aquest concepte és
la base del desenvolupament de la vacuna RUTI (que és a punt de començar la Fase
III), i d‘un nou tipus de tractament basat en la combinació de fàrmac amb vacuna.
Aquest concepte també permet establir marcadors de progressió cap a malaltia.
Precisament utilitzant els anomenats IGRAs, ja que mesuren la presència de limfòcits
específics contra antígens generats pel micobacteri en creixement. Per tant com més
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intensa sigui la presència d‘aquests limfòcits, més possibilitats hi haurà de generar una
tuberculosi activa. Aquest fet s‘ha demostrat recentment, i s‘ha lligat a un dels antígens
que ja mesura els IGRA: el CFP10. Amb tot plegat, s‘obre una nova etapa amb grans
oportunitats per escurçar el tractament contra la infecció latent, i evidenciar la seva
curació.
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Ponència: ACTUALITZACIÓ DELS CONEIXEMENTS DEL METABOLISME OSSI:
TRANSLACIÓ A LA PRÀCTICA CLÍNICA

Moderadora
Luisa Álvarez Domínguez
Servei de Bioquímica i Genètica Molecular. Centre de Diagnòstic Biomèdic, Hospital
Clínic de Barcelona. Barcelona.

A la ponència es farà una actualització dels coneixements actuals del metabolisme
ossi amb especial èmfasi en la malaltia metabòlica òssia més prevalent entre les
persones d‘edat avançada de la societat catalana, l'osteoporosi. Es revisaran

les

seves bases fisiopatològiques i les tècniques de diagnosi disponibles. A més a més, es
descriuran

els

mecanismes

regulatoris

del

recanvi

ossi,

com

el

sistema

OPG/RANK/RANKL, incloent-hi nous conceptes, com els marcadors d‘unes cèl·lules
òssies menys conegudes, els osteòcits. Finalment, s‘exposarà l'aplicabilitat clínica dels
marcadors bioquímics del recanvi ossi. Els marcadors ossis estan consolidats a la
pràctica clínica però queden molts aspectes per millorar i per discutir, com la seva
variabilitat i aplicacions en el àmbit de l‘osteoporosi.

Osteoporosi, conceptes actuals
Anna Monegal Brancós
Servei de Reumatologia. Hospital Clínic. Barcelona.

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

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

La utilitat dels marcadors ossis en la pràctica clínica es centra en la identificació de les
pacients amb un risc més gran de desenvolupar fractures, però especialment en el
seguiment de la resposta terapèutica als fàrmacs antiresortius i anabòlics a
l'osteoporosi. Un punt clau és conèixer com i quan canvien els valors dels marcadors
ossis que dependrà, de la via d‘administració, la dosi i el mecanisme d'acció del
fàrmac. L'objectiu de la monitorització és identificar les pacients que no responen al
tractament.
Els marcadors ossis també poden ser útils per monitoritzar la discontinuació del
tractament amb bisfosfonats, en identificar els pacients que experimenten un augment
en els seus valors. Aquesta estratègia, tanmateix, exigeix validació i l'establiment de
valors discriminants consensuats. Finalment, els marcadors ossis poden ser útils per
identificar les pacients amb una marcada supressió del recanvi ossi
En els darrers anys s‘han realitzat nombrosos avenços, quan es va automatitzar la
seva determinació i es van establir valors de referència, basats en el recanvi ossi de la
dona premenopàusica.
És important que el clínic consideri la seva variabilitat preanalítica, els requisits per a
l‘obtenció de les mostres biològiques, la valoració de la diferència crítica en el seu
seguiment, i recordar que els seus valors poden ser modificats per malalties
concomitants i fractures recents.
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Ponència: UTILITAT DELS NOUS MARCADORS TUMORALS EN EL DIAGNÒSTIC
DEL CÀNCER

Moderador
Jaume Trapé Pujol
Laboratori Clínic. Althaia Xarxa Assistencial de Manresa. Manresa.
Paper del laboratori en els programes de cribratge de càncer colorectal.
L‟experiència a Barcelona.
Josep Maria Augé i Fradera
Servei de Bioquímica i Genètica Molecular. Centre de Diagnòstic Biomèdic,
Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona

En població de risc mitjà de càncer colorectal, és a dir dones i homes de més de 50
anys i sense antecedents per aquesta patologia, la detecció d‘hemoglobina en femta
ha demostrat ser un mètode eficaç per identificar lesions al còlon i al recte que si no es
tracten poden malignitzar.
Gràcies als programes de cribratge, la troballa d‘aquestes lesions, principalment
adenomes avançats però també carcinomes en estadis inicials, pot arribar a reduir la
mortalitat per aquesta neoplàsia entre un 15% i un 18%, estimant-se que pot assolir el
30% quan les dades es corregeixen en funció de la taxa de participació.
La prova immunoquímica per la detecció d‘hemoglobina humana en femta ha
revolucionat aquests programes, aconseguint una substancial millora respecte a la
inespecificitat de la prova del guaiac. Cal dir també que tot i els beneficis del nou
procediment, la seva implementació s‘ha de fer sempre amb cautela i és necessari
conèixer les peculiaritats de la prova en detall, identificant tant els punts forts com els
febles.
L‘objectiu d‘aquesta comunicació és presentar les principals diferències entre la prova
immunoquímica i la prova del guaiac, descriure els avantatges i els inconvenients de
les proves immunoquímiques, compartir l‘experiència de l‘ús d‘aquest mètode en
l‘àmbit d‘un programa de cribratge poblacional i per acabar, prenent com exemple el
Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte de Barcelona (Hospital del
Mar, Hospital Clínic), mostrar la relació entre els resultats obtinguts utilitzant aquesta
prova i les troballes observades a les colonoscòpies.
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Marcadors tumorals en els líquids biològics
Jaume Trapé Pujol
Laboratori Clínic. Althaia Xarxa Assistencial de Manresa. Manresa.

Els vessaments serosos són un repte per el diagnòstic, la citologia és el mètode no
invasiu de referència, però presenta una sensibilitat baixa entre el 50 i el 70%, per tant
al voltant del 40% dels vessaments neoplàsics no es diagnostiquen. Cal augmentar la
sensibilitat de la citologia, els marcadors tumorals poden incrementar-la. S‘ha descrit
pels marcadors tumorals sensibilitats entre el 20 i el 90% i especificitat entre el 7 i el
100%. Aquestes discrepàncies fan difícil la utilització dels marcadors tumorals en la
rutina clínica. Les discrepàncies són degudes a les següents causes: mètode de
mesura, tipus de tumors inclosos en l‘estudi, objectiu de l‘estudi i tipus de pacients
amb malaltia benigne inclosos. Es poden establir estratègies que permetin evitar algun
d‘aquests problemes. L‘objectiu és avaluar la capacitat diagnòstica de la mesura de la
concentració dels marcadors tumorals en líquids serosos, utilitzant el quocient
líquid/sèrum, la mesura de la concentració d‘adenosina-desaminasa (ADA), proteïna C
reactiva (PCR) i percentatge de polinuclears per tal d‘identificar falsos positius.
S‘ha

determinat

la

concentració

d‘antigen

carcinoembrionari

(CEA),

antigen

carbohidrat 15.3 (CA15.3), antigen carbohidrat 19.9 (CA19.9), ADA, PCR i el
percentatge de polinuclears en 537 líquids serosos, dels quals 162 malignes. Hem
considerat malignes aquells vessaments que tenien una concentració de CEA, CA15.3
o CA19.9 superior a 5 μg/L, 30 KU/L i 37 KU/L respectivament i que el quocient
líquid/sèrum fos superior a 1,2.
Hem obtingut una sensibilitat conjunta dels tres marcadors tumorals del 78% amb una
especificitat del 98% per a tot el grup de pacients. En el grup de pacients amb citologia
negativa la sensibilitat va ser del 74% i l‘especificitat del 98%. Al excloure els pacients
amb concentració d‘ADA, PCR o percentatge de polinuclears per sobre del valor
discriminant, obteníem una especificitat del 100% amb sensibilitats similars.
El quocient líquid/sèrum és un mètode fàcil, ràpid i eficient per detectar metàstasis
seroses amb una especificitat molt alta. Els falsos positius són infreqüents però es
poden identificar mitjançant la mesura de la concentració d‘ADA, PCR i el percentatge
de polinuclears.
Cribratge del càncer de pròstata: una controvèrsia continuada.
Xavier Filella Pla
Servei de Bioquímica i Genètica Molecular. Centre de Diagnòstic Biomèdic, Hospital
Clínic de Barcelona. Barcelona
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L‘any 2009 es publicaven a New England Journal of Medicine els resultats preliminars
dels estudis europeu (ERSPC) i nord-americà (PLCO) sobre la validesa de la mesura
de la concentració plasmàtica d‘antigen específic de la pròstata (PSA) en el cribratge
del càncer de pròstata. Les conclusions de tots dos estudis van ser discordants. Així,
l‘estudi europeu mostrava una disminució del 20% en la mortalitat per càncer de
pròstata quan es realitza el cribratge, mentre l‘estudi nord-americà indicava que el
cribratge no ofereix cap benefici. La polèmica de llavors ençà ha continuat.
Recentment, una revisió publicada a Annals of Internal Medicine ha subratllat que la
reducció en la mortalitat per càncer de pròstata amb el cribratge no tan sols és
escassa, sinó que també està associada a perjudicis relacionats amb el tractament
que, en alguns casos, pot ser innecessari.
De fet, al marge de si la mesura de la concentració de PSA permet disminuir la
mortalitat per càncer de pròstata o no, el cert és que el seu ús en el cribratge
introdueix el problema del sobrediagnòstic i sobretractament en el càncer de pròstata a
causa de l‘alta prevalença de tumors de baix risc. Els programes de vigilància activa
han estat pensats per reservar el tractament per a aquells pacients que, en raó de
l‘agressivitat del tumor, ho necessitin. Aquests protocols inclouen la realització regular
de tacte rectal, biòpsia de la pròstata i mesures de la concentració de PSA. En aquells
pacients en els quals es detecta al llarg del seguiment la progressió del tumor s‘indica
la immediata realització del tractament. No és fàcil, però, decidir quins pacients poden
beneficiar-se d‘una vigilància activa, encara que hi ha múltiples algoritmes disponibles
per definir un tumor indolent que, addicionalment a la concentració de PSA en plasma,
consideren altres dades com el grau de Gleason, l‘edat del pacient, el volum de la
pròstata o el volum del tumor.

Marcadors Tumorals en medicina personalitzada.
Rafael Molina Porto
Servei de Bioquímica i Genètica Molecular. Centre de Diagnòstic Biomèdic, Hospital
Clínic de Barcelona. Barcelona.
Els principals avenços en l‘ús clínic dels marcadors tumorals no han vingut tant pel
descobriment de nous marcadors (proteïna epididimal humana (HE4), pèptid
alliberador de progastrina (ProGRP)) sinó pel canvi en la manera d‘utilitzar-los, requerit
per la medicina personalitzada. Això ha fet que el seu interès no quedi limitat tan sols a
la sensibilitat i especificitat diagnòstica.
Avui en dia s‘accepta que aquests indicadors són importants però poden variar
substancialment depenent del grup de pacients en que s‘estudien, del moment en que
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es determinen (diagnòstic precoç, diagnòstic, detecció de recidiva, etc.), de
característiques pròpies de cada pacient o dels tractaments administrats. Marcadors
tumorals que fins fa relativament pocs anys es consideraven d‘escassa utilitat en el
diagnòstic, per no presentar una sensibilitat i especificitat adequades, com el PSA, el
CA15.3 o altres proves de laboratori com la detecció de sang oculta en femta, són
actualment acceptats o suggerits per realitzar cribratge, seleccionant grups de risc on
altres tècniques, habitualment d‘imatge confirmen o exclouen el diagnòstic. Aquesta
aproximació ha permès reduir les despeses de forma important, augmentant
l‘eficiència tot disminuint la morbi-mortalitat de diversos tumors malignes. Aquesta
estratègia s‘està emprant amb nous marcadors tumorals, com és el cas del HE4 en
càncer d‘ovari o altres marcadors en neoplàsies pulmonars o colorectals.
L‘idea de que la mesura de la concentració d‘un marcador tumoral en el plasma pot ser
útil en una neoplàsia, malgrat no estar present en tots els pacients amb el mateix tipus
de càncer, té també importants efectes en la teràpia (HER-2/neu) i en el diagnòstic de
diferents grups de pacients en situacions clíniques concretes. L‘estudi simultani dels
marcadors en líquid/sèrum o la seva anàlisi en pacients que presentin síndromes
paraneoplàsics amb alt risc de càncer, ha permès millorar notablement la seva eficàcia
diagnòstica, disminuint notablement la morbilitat en aquesta població.
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Ponència: INFORMATITZACIÓ DE LA REVISIÓ FINAL DELS RESULTATS DE
MESURA EN EL LABORATORI CLÍNIC

Moderador
Xavier Fuentes Arderiu
Laboratori Clínic. Hospital Universitari de Bellvitge. L‘Hospitalet de Llobregat.
Autovalidació dels resultats en el laboratori clínic
Fernando Cava Valenciano
Laboratorio Clínico. Hospital Universitario de Alcorcón. Alcorcón, Comunidad
de Madrid.

En els darrers anys, els laboratoris clínics han treballat intensament en la millora de les
fases preanalítica i analítica. Malgrat tot, és a la fase postanalítica on es troben les
millors oportunitats de generar valor per a la presa de decisions tant pel què fa a
l‘assistència com a l‘organització.
La validació és potser el procés postanalític més rellevant. És la darrera revisió que es
realitza abans que resultats o informes quedin disponibles per al seu ús clínic, i com a
conseqüència, es duen a terme actuacions que suposen la dedicació d‘una atenció
especial a sol·licituds i pacients més complexos (comprovació de resultats, addició de
noves proves, supressió d‘altres, inclusió de comentaris interpretatius, reunió con
clínics per tal de comentar la situació dels pacients, etc.).
Els laboratoris moderns tenen una gran càrrega assistencial, de manera que els
processos de validació manual requereixen molt de temps. Addicionalment aquests
processos poden estar subjectes a una important variabilitat interindividual (depenent
del validador), i com que a més solen ser reiteratius, introdueixen un factor de
saturació i cansament que afegeix variabilitat intraindividual i augmenta la possibilitat
de cometre errors.
L‘autovalidació de resultats, suposa l‘alliberació de resultats al Sistema d‘Informació
del Laboratori (SIL/HIS) sense una revisió manual. El resultat es marca com a validat o
bé retingut en funció de regles o criteris definits. Aquests criteris poden ser molt
simples o molt complexos, depenent de la informació i eines informàtiques disponibles.
L‘autovalidació pot aportar: la consistència i estandardització dels criteris aplicats per a
la validació, una disminució d‘errors, la millora en els temps de resposta i l‘augment del
temps disponible per dedicar-lo a les peticions i pacients complexos, possibilitant una
millor cura del pacient i una millor percepció del treball de laboratori.
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Document de consens de l‟ACCLC: “Guia per la revisió final dels resultats de mesura
en el laboratori clínic”
Jaume Miró Balagué
Laboratori Clínic. Hospital de Viladecans. Viladecans.
L‘any 2008 el Comitè Tècnic de l‘Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic
va elaborar una guia per a la revisió final dels resultats de mesura de magnituds
biològiques escalars (els corresponen valors quantitatius) amb la finalitat d‘orientar el
compliment de requisits de la norma ISO 15189:2007. El document va ser difós als
membres de l‘organització i discutit en una sessió oberta en la que la versió definitiva
es va adoptar per consens.
Si hom parteix de la base que els processos de mesura han superat un rigorós control
intern de la qualitat i els processos preanalítics han estat intensament inspeccionats,
els factors susceptibles de falsejar un resultat de mesura són molt escassos. Això no
obstant, la revisió final serveix per poder detectar la manca de plausibilitat d‘un resultat
de mesura en base a quatre troballes que poden despertar sospites:
I . Desbordament dels límits d‘alerta: els valors són molt atípics.
II. Manca de concordança amb resultats anteriors.
III. Manca de concordança amb resultats d‘altres magnituds.
IV.

Incompatibilitat amb un diagnòstic, presumpte o cert o, en el seu defecte, la

procedència de la petició.
Quan no s‘encén cap d‘aquestes alarmes el resultat es considera vàlid. Quan n‘apareix
alguna cal seguir un protocol de revisió que inclou una valoració de la traçabilitat de la
mostra i té en compte la possibilitat d‘errors d‘identificació, interferències i
contaminacions. En funció de les circumstàncies el resultat no es pot lliurar, o bé es
pot lliurar acompanyat d‘un comentari aclaridor.
Control de la plausibilitat: establiment de límits d‟alerta i de canvi i intervals de
predicció
María José Castro Castro
Laboratori clínic. Hospital Universitari de Bellvitge. L‘Hospitalet de Llobregat.

El procés de revisió final dels resultats de mesura en el laboratori clínic generalment es
realitza per inspecció visual dels informes de laboratori. Aquest procés té una gran
variació interindividual, ja que depèn de l‘experiència i dels criteris que utilitzi cada
persona que fa aquesta revisió. Per intentar disminuir aquesta variabilitat, els resultats
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de mesura es poden sotmetre a un control de la plausibilitat: conjunt de procediments
utilitzats per decidir si un resultat es vàlid o no d‘acord amb criteris clínics i biològics
prèviament establerts.
En el control de la plausibilitat s‘estableixen regles que permeten de forma automàtica
donar per vàlids aquells resultats que les compleixin. Aquestes regles es poden basar
en els límits d‘alerta, límits de canvi i intervals de predicció.
Els límits d‘alerta són aquells que defineixen un interval fora del qual un resultat es pot
considerar sospitós i s‘ha de decidir si definitivament es un resultat erroni o no.
Aquests límits es poden establir de diverses maneres i haurien d‘estar basats sempre
que sigui possible en la informació científica pertinent.
Els límits de canvi són aquells a partir dels quals es considera que la variació del valor
d‘una magnitud bioquímica respecte a un resultat anterior del mateix pacient és
sospitosa de correspondre a un resultat erroni. Aquests límits es poden basar en la
variabilitat biològica intraindividual, la utilització de diferents percentils per definir el
percentatge de variació o en la subjectivitat i experiència dels especialistes.
Els intervals de predicció son aquells dins dels quals és previsible que es trobi el valor
mesurat d‘una magnitud bioquímica estimat a partir d‘una altre relacionada
fisiopatològicament. Per això es poden calcular equacions de predicció que relacionen
les dues magnituds bioquímiques i que poden ajudar a detectar resultats sospitosos.
El control de la plausibilitat permet un anàlisi més objectiu i homogeni, estalviant temps
i augmentant l‘eficàcia per a la detecció de resultats sospitosos.
Experiència d‟un sistema d‟autovalidació aplicat a un laboratori clínic
Fernando Moreno Flores
Servei de Bioquímica. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona.
En l‘actualitat el laboratori clínic té com a objectius millorar la productivitat i l‘eficiència
dels processos que realitza. La introducció de mètodes automatitzats millora
l‘eficiència dels processos de les àrees preanalítica i analítica, per tant l‘àrea
postanalítica també té la necessitat de millorar el sistema de validació dels resultats i
d‘emissió d‘informes.
El desenvolupament i implantació d‘algoritmes postanalítics que significativament
milloren el procés de lliurament d‘informes, es coneix com autovalidació. Amb aquest
procés s‘assegura la qualitat dels resultats, ja que tots els resultats segueixen el
mateix procés. A més a més, això permet millorar els temps de resposta del laboratori i
seleccionar realment aquells resultats que necessiten una revisió amb més detall per
la seva complexitat.
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Actualment, s‘utilitzen els sistemes informàtics del laboratori (SIL) que permeten
l‘aplicació de certs criteris però no existeix una estandardització per escollir quin és el
criteri adient per realitzar la validació i és el propi facultatiu qui decideix quins són els
criteris que vol aplicar.
Es presenten els resultats que s‘extreuen de l‘experiència d‘un sistema d‘autovalidació
objectiu, que utilitza una sèrie de paràmetres estadístics dinàmics extrets de la pròpia
població assistencial del laboratori i es compara amb la validació actual del laboratori.
Es realitza en temps real una simulació del sistema d‘autovalidació amb les proves que
es realitzen en el laboratori i es compara tant el percentatge com les proves validades
per ambdós mètodes (actual i estadístic), les validades només per cadascun dels
mètodes i finalment les proves que queden sense validació.
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Ponència: NOVES PERSPECTIVES EN EL DIAGNÒSTIC IN VITRO DE LES
AL·LÈRGIES

Moderador
Antoni Nogueras Brunet
Laboratori Nogueras, Manresa.
Diagnòstic „in vitro‟ de les patologies al·lèrgiques. Present i futur
Angel Barahona de Górgolas
Phadia Spain. Sant Cugat del Vallès.

El progrés en el camp de la nanotecnologia i les tècniques recombinants amb DNA,
han aconseguit elevar el coneixement en el camp del diagnòstic ―In Vitro‖ de les
patologies al·lèrgiques, fins al nivell molecular. En un espai de temps relativament curt,
els processos d‘investigació han donat pas a tècniques moleculars utilitzades ja en la
rutina dels laboratoris de diagnòstic. Podem afirmar que, en els darrers 30 anys, no hi
ha hagut un salt de qualitat tan important com el que estem vivint, tant des del punt de
vista conceptual, com tecnològic, en el diagnòstic de l‘al·lèrgia.
La identificació i mesura dels Components Al·lergènics Moleculars (CRD, ComponentResolved-Diagnostics), pot explicar diferents processos clínics en la sensibilització de
pacients associats a patologies respiratòries, alimentàries i altres quadres, clínicament
rellevants, en diferents situacions al·lèrgiques.
L‘estudi mitjançant el diagnòstic molecular ens permet diferenciar els múltiples patrons
diferents de sensibilització. En aquests patrons intervenen panal·lèrgens (al·lèrgens
responsables de fenòmens de reactivitat creuada) i al·lèrgens espècie–específics
(responsables de sensibilització genuïna). Conèixer ―el mapa local‖ d‘aquests patrons
de sensibilització, està canviant d‘una forma espectacular, no només el diagnòstic sinó
el coneixement de l‘enfocament terapèutic en aquests pacients.
La possibilitat de l‘ús de diferents plataformes tecnològiques és una altre avantatge en
el procés total del maneig del pacient al·lèrgic.
Diferenciar els perfils clínics individuals associats a aquests patrons de sensibilització,
ens permetrà també l‘avaluació del risc de possibles reaccions posteriors en els
pacients al·lèrgics.
En resum, basant-nos en l‘al·lèrgia molecular, avancem notòriament en tres pilars
fonamentals de la praxi mèdica: diagnòstic, pronòstic i tractament.
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Interès clínic del diagnòstic molecular de les malalties al·lèrgiques
Ramon Lleonart Bellfill
Servei d‘Al·lergologia. Institut Universitari USP Dexeus. Barcelona.
Servei d‘Al·lergologia. Hospital Universitari de Bellvitge. L‘Hospitalet de Llobregat.

Les malalties al·lèrgiques en els països desenvolupats, afecten aproximadament al
25% de la població i els símptomes amb que es manifesten poden ser diversos. Entre
aquestes malalties destaca l‘al·lèrgia respiratòria (asma i rinitis), l‘al·lèrgia a aliments,
al làtex, a fàrmacs, a picades d‘insectes himenòpters i la dermatitis atòpica.
Aquestes reaccions són degudes a una hipersensibilitat del sistema immunitari que
respon contra substàncies innòcues per a la majoria de la població mitjançant (la major
part de vegades) la producció d‘anticossos del tipus IgE. A aquestes substàncies se‘ls
anomena al·lèrgens.
Un al·lergen és un antigen amb capacitat de produir una reacció d‘hipersensibilitat
mediada per Immunoglobulina E (IgE). Si només hi ha síntesi d‘IgE es parla de
sensibilització, si a més hi ha símptomes clínics es tractarà d‘una al·lèrgia. Els
al·lèrgens solen ser proteïnes d‘un pes molecular entre 5000 i 70000 Da.
Una mateixa substància (aliment, inhalant) pot tenir diversos al·lèrgens que indueixen
una expressió clínica diferent.
Per diagnosticar al·lèrgia cal una anamnesi exhaustiva i la demostració d‘una
sensibilització que es pot fer amb proves in vivo o in vitro. Els extractes dels que es
disposa actualment per realitzar proves cutànies i determinar concentracions d‘IgE
específica en el plasma s‘obtenen de fonts al·lergèniques. Moltes vegades es tracta de
barreges mal definides d‘al·lèrgens que poden tenir una composició diferent fins i tot
amb la mateixa potència biològica. Aquests extractes no permeten identificar les
molècules concretes a les que el pacient està sensibilitzat. En els darrers anys s‘ha
avançat en la qualitat i l‘estandardització d‘aquests extractes, introduint-se el
diagnòstic molecular com a una eina diagnòstica més precisa.
La utilització d‘al·lèrgens recombinants i al·lèrgens purificats millora l‘eficàcia del
diagnòstic in vitro.
El diagnòstic per components ha de servir per identificar les molècules al·lergèniques,
preveure la gravetat d‘una resposta clínica i distingir entre una sensibilització primària i
una d‘encreuada. La discriminació entre polisensibilització per reactivitat encreuada o
co-sensibilització és molt important a l‘hora de fer una indicació correcta d‘un
tractament amb immunoteràpia. Així, amb el diagnòstic molecular aconseguim no
només millorar el diagnòstic de les malalties al·lèrgiques sinó també el seu tractament.
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Diagnòstic molecular de l‟al·lèrgia: microarrays de components al·lèrgics i de pèptids
Mariona Pascal Capdevila
Servei d‘Immunologia. Centre de Diagnòstic Biomèdic, Hospital Clínic de Barcelona.
Barcelona.
El microarray d‘al·lèrgens és una eina útil per clarificar els pacients al·lèrgics amb un
patró clínic complex i una sensibilització a múltiples aliments vegetals i pòl·lens d‘acord
amb les SPT (proves cutànies) i la detecció d‘ IgE específica en sèrum. Ens ofereix un
panorama de les sensibilitzacions positives i negatives de l‘individu, possibilitant un
diagnòstic més acurat que utilitzant les tècniques diagnòstiques convencionals.
L‘al·lèrgia a les proteïnes transportadores de lípids (LTP), al·lèrgens presents als
aliments vegetals i alguns pòl·lens, és molt freqüent a la nostra àrea geogràfica i es
caracteritza per la presència de reaccions al·lèrgiques severes en l‘individu
sensibilitzat. Arrel de la nostra experiència, considerem que el microarray de
components al·lergènics és una eina especialment útil pel diagnòstic de la síndrome
LTP i en concret per identificar aquells pacients que malgrat presentar només una
simptomatologia IgE-mediada lleu, típica de la sensibilització a altres panal·lèrgens
dels aliments d‘origen vegetal com les profil·lines i les proteïnes PR-10, estan en
realitat sensibilitzats a les LTP i per tant es troben en risc de patir una reacció
sistèmica severa, com l‘anafilàxia, després de la ingesta d‘un aliment vegetal, i en
major grau si la ingesta es combina amb un cofactor. La incorporació de la tecnologia
dels microarrays amb components al·lergènics en el diagnòstic de l‘al·lèrgia
alimentaria és molt rellevant per a la pràctica assistencial. Addicionalment, gràcies a
l‘aplicació de noves tecnologies com el microarray, s‘ha desenvolupat una nova
tècnica pel mapatge d‘epítops en els al·lèrgens a partir de pèptids seqüencials sintètics
que representen tota la seqüència de la proteïna al·lergènica. L‘estudi dels epítops B
obre noves perspectives pel diagnòstic i tractament de l‘al·lèrgia.
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Ponència: CRIBRATGE PRENATAL D’ANEUPLOÏDIES

Moderadora
Elena Casals Font
Servei de Bioquímica i Genètica Molecular. Centre de Diagnòstic Biomèdic, Hospital
Clínic de Barcelona. Barcelona.
Cribratge de primer trimestre
Jordi Ramis Fossas
Laboratoris Clínics. Hospital Universitari Vall d‘Hebron. Barcelona.
L‘any 2009 es va iniciar a Catalunya el cribratge de primer trimestre per a la detecció
de fetus afectes de síndrome de Down (SD), síndrome d‘Edwards (SE) i síndrome de
Patau (SP). Aquest cribratge inclou la mesura de la concentració plasmàtica de dues
magnituds bioquímiques (la proteïna plasmàtica associada a la gestació (PAPP-A) i
fracció β lliure de la hormona gonadotropina coriònica humana) i la determinació d‘un
paràmetre ecogràfic (translucidesa nucal (TN)).
Es realitza a 13 laboratoris diferents, controlats per un Centre Coordinador que recull
totes les dades i està sotmès a un programa control de la qualitat.
En el període 2009-2010 s‘han realitzat 77914 cribratges, els resultats del quals es
mostren a la següent taula:
Nounats
normals

Aneuploïdies

N

SD

SE

SP

ST*

Altres

186

40

14

19

34

Taxa positius

3,5% (2513)

Taxa falsos
negatius
Sensibilitat (S)

89,5%
(2250/2513)
91,4%

85%

92,9%

94,7%

82,4%

Especificitat E)
Raó de
versemblança
Valor predictiu
positiu
Valor predictiu
negatiu

72304

96,9%
29,48

27,42

29,97

30,55

26,58

1/14
(7,4%)

1/63
(1,6%)

1/180
(0,6%)

1/132
(0,8%)

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

ST*: Síndrome de Turner
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Aquest resultats ens mostren un bon funcionament del cribratge establert, ja que amb
una taxa de 3,5% cribratges positius es detecten el 91,4% de casos amb SD, el 85%
de casos amb SE i el 92,9% de casos de SP. També es detecten altres anomalies
cromosòmiques, com ST, que cursen amb TN molt elevades.
Els resultats d‘aquest cribratge són millors que els obtinguts amb el cribratge de segon
trimestre, on es detectaven un 70% de casos, amb una taxa de 15% de cribratges
positius, a més el resultat de la prova invasiva (diagnòstica) es pot donar en una fase
bastant precoç de la gestació, amb els avantatges que això suposa en cas de que es
vulgui interrompre la gestació.
Cribratge de segon trimestre
Elena Casals Font
Servei de Bioquímica i Genètica Molecular. Centre de Diagnòstic Biomèdic, Hospital
Clínic de Barcelona. Barcelona.
En el 2on trimestre de gestació, la combinació d‘edat materna i la mesura de la
concentració plasmàtica d‘α-fetoproteïna (AFP), estriol no conjugat (uE3) i la fracció β
lliure de l‘hormona gonadotropina coriònica humana (fβhCG) permet detectar les
gestants amb un major risc de presentar un fetus amb la síndrome de Down (SD).
Aquest mètode presenta una sensibilitat ≈75%, amb una taxa de falsos positius
propera al 10%.
La incorporació de la mesura de la concentració plasmàtica d‘Inhibina A (InhA) en
aquest cribratge sembla proporcionar una millora en la taxa de detecció i una reducció
dels falsos positius.
El motiu d‘aquesta exposició es presentar els nostres resultats amb 3366 gestants,
1923 amb InhA (10 SD), i 1459 sense (13 SD).
S‘ha realitzat una anàlisi retrospectiva de totes les gestants visitades a Barcelona
durant l‘any 2010. En aquelles que presentaven un risc ≥1:250 se‘ls va proposar la
realització d‘una prova invasiva.
Els resultats obtinguts s‘expressen en les següents taules:
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InhA + AFP + uE3 + fβhCG
Edat
n

Positius

<20

128

5

20,1-25

366

25,1-30

Taxa

AFP + E3+ fβhCG
Taxa

n

Positius

3,90

102

5

4,90

16

4,37

291

14

4,81

530

31

5,85

434

28

6,45

30,1-35

524

51

973

381

64

16,80

35,1-40

320

79

24,68

198

80

4040

>40

55

30

55,55

53

41

77,36

Total

1923

212

11,00

1459

232

15,90

positius

Amb InhA

positius

Sense InhA

Taxa detecció

Taxa positius

Taxa detecció

Taxa positius

1:50

40%*

2,5%

25,4%*

3,5%

1:100

70%

5,5%

76,9%

6,8%

1:150

80%

7,6%*

76,9%

9,6%*

1:200

80%

9,0%*

84,6%

12,8%*

1:250

90%

11,0%+

84,6%

159%+

*p<0,05, +p<0,001

Malgrat que el nombre de casos amb SD és baix, aquests resultats ens permeten
afirmar que la incorporació de la mesura de la concentració plasmàtica d‘InhA
disminueix la taxa de falsos positius i sembla proporcionar una major sensibilitat.
Factors de correcció: importància de les diferents ètnies
Joana Minchinela Girona
Laboratori Clínic Barcelonès Nord i Vallès Oriental. Badalona.
El cribratge d‘aneuploïdies en el primer trimestre de gestació a Catalunya es realitza
entre les setmanes 8 i 14 de l‘embaràs, utilitzant dos marcadors bioquímics mesurats
en sèrum matern: la fracció lliure de la cadena beta de la coriogonadotropina (ß-HCG
lliure) i la proteïna plasmàtica A associada a l‘embaràs (PAPP-A), i un marcador
ecogràfic: la translucència nucal del fetus (TN).
Les concentracions de ß-HCG lliure i de PAPP-A en sèrum varien en funció de l‘edat
gestacional de la dona, però s‘ha demostrat que hi ha altres factors que les poden
alterar, entre ells el pes matern, el consum de tabac, l‘ètnia materna, la presencia de
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diabetis mellitus tipus I, el mètode de concepció i l‘embaràs múltiple. S‘utilitzen factors
de correcció específics que s‘apliquen a les MoM (múltiples de la mediana) calculades
per corregir la influència d‘aquests factors.
L‘augment de gestants d‘ètnies no autòctones a la població atesa pels laboratoris
clínics de Catalunya, ens ha fet qüestionar la necessitat de revisar els factors de
correcció per ètnia publicats a la literatura, amb l‘objectiu d‘obtenir uns factors més
adequats a la nostra població.
S‘han avaluat els resultats obtinguts en 51520 gestants ateses durant els anys 2010 i
2011 en 13 laboratoris clínics de Catalunya. S‘han agrupat les gestants en els grups
ètnics: caucàsiques, magribines, negres, orientals, sudamericanes i sudasiàtiques.
S‘ha calculat per a cada grup ètnic la mediana de les MoM de cada marcador, a partir
de les MoM individuals corregides per a tots els factors excepte l‘ètnia.
Pel què fa a la concentració sèrica de ß-HCG lliure s‘han observat diferències
significatives en les medianes de les MoM de les gestants magribines (+10%), negres
(+14%), orientals (+26%) i sudasiàtiques (-11%) respecte a les de les gestants
caucàsiques. Pel què fa a les concentracions sèriques de PAPP-A s‘han observat
diferències significatives per les gestants magribines (+11%), negres (+50%), orientals
(+24%) i sudasiàtiques (-12%) respecte a les gestants caucàsiques.
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1 MEJORA DE LA CALIDAD ESPERMÁTICA MEDIANTE LA TÉCNICA DE SWIM
UP
Jaume Barallat Martinez de Osaba, Eva Maria Iglesias Alvarez, Fernando Moreno
Flores, Maria Teresa Vilaseca Gasau, Mari Carmen Garcia Serrano, Amparo Galan
Ortega.
Servicio de Bioquimica. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona
INTRODUCCIÓN
El Swim Up (SW) es una técnica que permite seleccionar in Vitro aquellos
espermatozoides más capacitados para la inseminación artificial (IA).
OBJETIVO
Estudiar la mejora de la calidad espermática en función de la movilidad conseguida
mediante SW.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se analizaron los resultados de 207 estudios de SW (192 pacientes) y 66
capacitaciones realizadas para IA (21 pacientes). Los parámetros evaluados fueron los
siguientes: volumen de muestra, viscosidad, liquefacción, porcentaje y tipo de
movilidad, células de la espermatogénesis y leucocitos, concentración de
espermatozoides totales (CET) y móviles (CEM) anteriores al SW y concentración de
espermatozoides óptimos tras SW (CEO). Los recuentos se realizaron en cámara de
Makler y los espermatozoides se clasificaron en 5 grupos según su movilidad, en base
a los criterios de la Organización Mundial de la Salud. A cada grupo se le asignó un
valor ponderado que se utilizó para crear una nueva variable que permitiera su
comparación con la CEO. Los datos fueron analizados mediante el programa
estadístico SPSS 15.0 para Windows.
RESULTADOS
En la totalidad de la población estudiada la mediana de la CET fue de 30,4·10 6/mL
(10,57-60,95), la de la CEM de 14·106/mL (3,45-33,15) y la de la CEO de 7,9·10 6/mL
(2-23,7). En la población total se observa que el SW incrementa en un 29.30 % la
movilidad óptima final, mientras que en los pacientes que lograron una fecundación
este incremento ascendió al 118,67 %. La tasa de éxito por paciente (media de 3
ciclos) fue de un 24%.
CONCLUSIÓN
La técnica del SW es un método útil para el tratamiento de la esterilidad andrológica.
Hay que tener en cuenta que el estudio sólo hemos considerado factores andrológicos
y que el número de muestras totales para IA es relativamente reducido.
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2 UTILITAT DE LA DETECCIÓ D’ERITRÒCITS DISMÒRFICS EN L’ORINA AMB
L’ANALITZADOR SYSMEX UF1000i (ROCHE DIAGNOSTICS)
M José Castro Castro, José Manuel González de Aledo Castillo, Dolors Dot Bach
Laboratori Clínic. Hospital Universitari de Bellvitge. L‘Hospitalet de Llobregat
La mesura de la fracció de nombre d‘eritròcits dismòrfics en l‘orina pot ser útil per
orientar l‘origen d‘una hematúria: la presència de més d`un 80 % d‘eritròcits dismòrfics
suggereix que l‘origen és glomerular, la presència de menys d´un 20 % d‘eritròcits
dismórfics suggereix que l‗origen és a les vies urinàries i quan aquesta fracció de
nombre es troba entre el 20 i el 80 % indica un origen mixte.
L‘analitzador Sysmex UF1000i (Roche Diagnostics) mesura la concentració de les
entitats microscòpiques en l‘orina per citometría de flux. Aquest analitzador, a més,
dóna informació addicional sobre la mida dels eritròcits classificant-los en ―microcítics‖
i ―normocítics‖. La presència d‘eritròcits microcítics suggereix la possible existència
d‘eritròcits dismòrfics.
L‘objectiu d‘aquest treball és comprovar si la presència d‘eritròcits microcítics en les
mostres d‘orina analitzades en l‘analitzador Sysmex UF1000i es correspon amb
l‘existència d‘eritròcits dismórfics quan es realitza l‘estudi del sediment urinari per
microscopia òptica.
S‘analitzen 1487 mostres d‘orina recent per l‘analitzador Sysmex UF1000i. En aquelles
mostres en les que es detecta la presència d‘eritròcits microcítics, es realitza l‘exàmen
microscòpic del sediment urinari per tal de mesurar en elles la fracció de nombre
d‘eritròcits dismórfics i orientar quan sigui possible l‘origen de l‘hematúria.
De les 1487 mostres processades en l‘analitzador, n‘hi ha 62 (4,2 %) amb presència
d‘eritròcits microcítics. Un cop revisades per microscopia òptica aquestes 62 mostres
s‘observa que: en 30 d‘elles (48 %) hi ha més de 80 % d‘eritròcits dismórfics; en 29
(47%), hi ha entre 20 i 80 % d‘eritròcits dismórfics i en 3 (5 %), menys de 20 %
d‘eritròcits dismòrfics.
La presència d‘eritròcits microcítics en les mostres d‘orina processades a l‘analitzador
Sysmex UF1000i pot ser útil per determinar quines mostres han de ser revisades per
microscopia òptica, per mesurar la fracció de nombre d‘eritròcits dismórfics i orientar el
possible origen de l‘hematúria.
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3 EVALUACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE ETANOL EN SANGRE EN EL
LABORATORIO DE URGENCIAS
Calvet Guede V, Caudevilla Rodriguez P, Invernón Recio A, Martínez Sevilla E, López
Hijano M, Ávila Rodríguez A, Celma Obiols G, García Perea Ana María, Campos
BarredaF.
UDIAT Centre Diagnòstic. Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell.
INTRODUCCIÓN
El alcohol es uno de los tóxicos a nivel mundial por su prevalencia y repercusión social
en su consumo.
Teniendo en cuenta la relevancia social y clínica del abuso de etanol y el aumento de
las medidas de control por parte de la administración, se ha detectado un aumento en
el número de determinaciones en nuestro hospital.
OBJETIVOS
Analizar la evaluación de las solicitudes de etanol en sangre entre los años 2004 y
2011 en nuestro laboratorio de urgencias.
MATERIAL Y MÉTODOS
Realizamos un seguimiento a las 10.946 determinaciones de etanol entre los años
2004 y 2011, procesadas con el analizador Axsym, de Abbot diagnostics (2004-2009)
y con el analizador Cobas 6000 de Roche diagnostics (a partir de entonces). El limite
de detección es de 13 mg/ dL. Los datos se han obtenido del programa informático
Omega 3000 (Roche diagnostics). Se estudian diferentes parámetros: sexo, edad
franja horaria y día de la semana.
RESULTADOS
El porcentaje de determinaciones es mayor en hombres que en mujeres.
Los días de la semana con mayor demanda son sábado y domingo, coincidiendo con
el fin de semana.
El mayor número de determinaciones se realizan entre las 16 y 24 horas, seguido de 8
a 16 horas y por último entre 24 y 8 horas.
En los últimos años, existe una tendencia a aumento tanto en número de
determinaciones como en la concentración en menores de edad y en mujeres.
CONCLUSIONES
Estudiando todos los parámetros podemos observar que en edades tempranas, las
concentraciones oscilan entre <13 y 200 mg/dL, mientras que en adultos (>35 años)
superan los 200 mg/dL.
Las concentraciones entre <13 y 200 mg/dL se ven influencias por el día de la semana
solicitado. Sin embargo, valores entre 200 y 350 mg/dL no dependen de esta variable.
Finalmente, los valores >350 mg/dL (coma) no se ven afectados por ninguno de los
parámetros estudiados.
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4 DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA DE ENDOTOXEMIA EN PACIENTES
POSTOPERADOS DE CIRUGÍA CARDIACA
Ester Fuentes Castilla, Natalia Pagan Maldonado, Maria del Carmen Colomer López,
Mireya Alcaide Jordà, María Carrasco Díaz, Jordi Hernández Bolaños, Elena Jordana,
Dra. Montserrat Giménez, Dra. Ana Campos.
Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona
INTRODUCCIÓN
La sepsis es la respuesta inflamatoria sistémica debida a infección. Su incidencia en la
Unidad de Cirugía Cardiaca oscila entre el 14-34%. Los bacilos gramnegativos son los
principales agentes causales. La endotoxina presente en el lípido A de la membrana
externa es la responsable de las manifestaciones clínicas. Los pacientes postoperados de cirugía cardiaca (POCC) con niveles elevados de endotoxina presentan
mayor riesgo de sepsis y de evolución desfavorable. La hemoperfusión con polimixina
B (quelante de endotoxinas) elimina la endotoxina y evita sus efectos pro-inflamatorios.
OBJETIVOS
Estudiar los niveles de endotoxinas en POCC y evaluar la eficacia de la hemoperfusión
en la reducción de los niveles de endotoxina.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se incluyeron 40 pacientes POCC a los cuales se extrajo 3mL de sangre. Para la
determinación de endotoxina se utilizó el Ensayo de la Actividad de Endotoxina (EAA,
Spectral Diagnostic, Inc., Canadá). Se basa en la presentación del LPS a los neutrófilos
de la sangre mediante una IgM, reacción que genera luminiscencia proporcional a la
concentración de endotoxinas de la muestra. Ésta se relaciona con el riesgo de
padecer sepsis mediante puntos de corte pre-establecidos ( bajo <0.4 unidades EA,
intermedio 0.4-0.59 unidades EA y alto >0.6-1 unidades EA..
RESULTADOS
De las 40 muestras analizadas, 26 (65 %) se clasificaron en el grupo de bajo riesgo, 8
(20%), riesgo intermedio y 4 (10%) de elevado riesgo. A éstas últimas se les realizó
hemoperfusión reduciendo en todas los niveles de endotoxina y por lo tanto el riesgo de
sepsis. Dos muestras (5%) fueron descartadas por mal funcionamiento de la técnica.
CONCLUSIONES
La prueba de EAA resulta útil para detectar endotoxinas en sangre.
La detección de endotoxina permite la instauración precoz del tratamiento adecuado.
Serian necesarias más muestras para establecer la eficacia de la hemoperfusión en
este grupo de pacientes.
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5 LA REFRIGERACIÓ DE LA MOSTRA ABANS DE LA CENTRIFUGACIÓ
ALLARGA L’ESTABILITAT DE LA GLUCOSA EN SÈRUM
Carolina Gómez Gómez, Maria Doladé Botias, Yolanda Alba Macias, Lourdes Leal
Barragan, Mari Carmen Garcia Serrano, Maria Luisa Granada Ybern, Mari Cruz Pastor
Ferrer
Servei de Bioquimica. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona
INTRODUCCIÓ
El diagnòstic de la diabetes melliuts (DM) es basa en la determinació de glucosa. La
concentració de glucosa disminueix en les dues primeres hores des de l‘extracció,
entre un 5 i 7% per hora, degut a l‘efecte de la glucòlisis. Per minimitzar aquest efecte,
la OMS recomana mantenir el tub refrigerat i separar el sèrum de les cèl·lules abans
dels 30 minuts.
OBJECTIU
Avaluar l‘estabilitat de la concentració de la glucosa en sèrum, en funció de la
temperatura d‘emmagatzematge i del temps transcorregut des de l‘extracció fins la
separació del sèrum de les cèl·lules sanguínies.
MATERIAL I MÈTODE
Es van extreure 3 mostres idèntiques a 40 pacients en tubs Vacutainer de 3,5 ml,
sense anticoagulant i amb gel separador. Els tubs es van processar en diferents
condicions. T1: refrigerat 30 minuts i centrifugat en fred; T2: refrigerat 2 hores i T3:
conservat a temperatura ambient 2 hores; ambdós T2 i T3 es van centrifugar a
temperatura ambient. Les concentracions de glucosa en sèrum es van determinar en l‘
analitzador Cobas c711 de Roche Diagnostics.
RESULTATS
Es va observar una disminució de la glucosa en els tubs T2 i T3 respecte als tubs T1,
de 2,7% (IC 95%, -1,96-7,82%) i de 10,53 % (IC 95%, 5,06-19,63%) respectivament.
Amb aquests resultats i considerant els criteris de l´ADA, diagnosticaríem DM en el
17,5% de pacients utilitzant T1, en el 15% amb T2 i en el 12,5% amb T3.
CONCLUSIONS
Amb un procediment senzill com és mantenir les mostres refrigerades fins la
centrifugació i sense superar les 2 hores, vàrem millorar els resultats, obtenint una
disminució menor de la concentració de glucosa en sèrum. Aquesta millora en les
condicions preanalítiques, implicaria un augment del 2,5% de pacients diagnosticats
de DM.
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6 ESTUDI MULTICÈNTRIC DE LA CONCORDANÇA DEL MÈTODE DE DETECCIÓ
D’HEMÒLISI PER INSPECCIÓ VISUAL RESPECTE EL MÈTODE DE REFERÈNCIA
J. Grande (1), M I. Llovet (1), M. A. Llopis (2), M.P. Fernández (3), ), M. Ibarz (4), V.
Álvarez (5), G Busquets (6), J. Minchinela (2),C. Biosca (7), R. Ruiz (5), M. Simón (8),
R. Pastor (9), M. Montesinos (6), E. Tarrés (10), M. Domenech (11), C. Perich (12), M.
J. Alsina (2), R. Caballero (11), N. Gallart (8).
(1) Laboratori Clínic Hospital Verge de la Cinta, Tortosa, (2) Laboratori Clínic
Barcelonès Nord i Vallès Oriental, Badalona, (3) Laboratoris Clínics Hospital Vall
d'Hebron, Barcelona, (4) Laboratori Clínic Arnau de Vilanova, Lleida (5) Laboratori
Clínic L'Hospitalet, L'Hospitalet del Llobregat, , (6) Laboratori Clínic Hospital
Universitari Dr. Josep Trueta, Girona, (7) Servei Bioquímica Clínica Hospital Germans
Trias i Pujol, Badalona (8) Consorci de Laboratori Intercomarcal Anoia, Penedès i
Garraf , Vilafranca del Penedès, (9), Laboratori Clínic Joan XXIII, Tarragona, (10)
Laboratori Cínic Berguedà, Berga (11) Laboratori Clínic Manso, Barcelona, (12)
Laboratori Clínic Bon Pastor, Barcelona
INTRODUCCIÓ
La inspecció visual, malgrat ésser un mètode subjectiu de detecció d‘hemòlisi de difícil
estandardització i amb una sensibilitat insuficient per detectar concentracions
d‘hemoglobina  0.3 g/L, moltes vegades és l‘únic disponible en alguns laboratoris.
OBJECTIU
Estudiar la concordança de la detecció visual d‘hemòlisi realitzada per diferents
observadors, a partir d‘estàndards amb concentració d‘hemoglobina coneguda.
MATERIAL I MÈTODES
S‘han preparat 8 estàndards de diferent concentració d‘hemoglobina (0; 0,16; 0,30;
0,57; 0,97; 2,43; 4,85 i 6,93 g/L) quantificada com a hemoglobina lliure en sèrum, pel
mètode de referència modificat de la cianometahemoglobina. S‘ha utilitzat un
espectrofotòmetre UV-VIS (Shimadzu) i hemoglobina humana (SIGMA ).
La inspecció visual dels diferents estàndards ha estat efectuada per 3 observadors,
amb experiència, en cadascun dels 12 laboratoris de l‘Institut Català de la Salut (A –L)
participants en l‘estudi, utilitzant l‘escala d‘índex visual d‘hemòlisi del programa extern
de control de qualitat preanalítica de la SEQC. Per avaluar la concordança de la
concentració d‘hemoglobina dels resultats de la inspecció visual respecte el mètode de
referència s‘ha utilitzat l‘índex kappa de Cohen (MedCalc v.12 ).
RESULTATS
Global laboratoris
Lab A
Lab B
Lab C
Lab D
Lab E
Lab F
Lab G
Lab H
Lab I
Lab J
Lab K
Lab L

Índex Kappa
0.8951
0.8462
0.9286
0.8571
0.866
0.9626
0.9061
0.7117
0.9447
0.9111
0.9065
0.9636
0.9444
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IC 95%
0.8677-0.9225
0.7628 - 0.9296
0.8332- 1.0
0.7639- 0.9503
0.7725- 0.9595
0.912 - 1.0
0.8097- 1.0
0.5197-0.9037
0.8859 -1.0
0.8392 - 0.983
0.8283- 0.9847
0.9147- 1.0
0.8841- 1.0

CONCLUSIONS
Malgrat les limitacions que presenta l‘índex hemolític visual com a estimació de la
concentració real d‘hemoglobina, la concordança obtinguda, en aquest estudi, entre
les observacions realitzades pels observadors de la majoria dels laboratoris
participants i el mètode de referència és molt bona amb un índex kappa molt elevat.
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7 ESTIMACIÓ DEL FILTRAT GLOMERULAR PER MDRD4-IDMS/CKD-EPI EN
PACIENTS ≥ 60 ANYS ATESOS A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA
R.Güell Miró(1), V.Alvarez Funes(1), E.Freixes Villaró(2), L.Pascual Benito(3), J.Mestre
Ferrer(4), Ll.Rodríguez Latre(5).
(1) Laboratori Clínic l‘Hospitalet, (2)EAP El Pla, (3) EAP Gavà 2, (4) EAP Molins de
Rei, (5) SAP Baix Llobregat Centre
OBJECTIU
Comparar la prevalença i classificació per estadis de la malaltia renal crònica (MRC)
segons l‘estimació del filtrat glomerular(FG) utilitzant dues fórmules, MDRD-4 IDMS i
CKD-EPI, en pacients ≥ 60 anys a Atenció Primària .
MÈTODES
Les dades demogràfiques i clíniques dels pacients s‘han obtingut d‘e-CAP. Els
resultats de creatinina i FG (MDRD-4 IDMS i CKD-EPI) del laboratori clínic d‘aquesta
àrea. La mesura de la creatinina es fa pel mètode Jaffé cinètic compensat i
estandaritzat amb IDMS.
RESULTATS
Dels 97.560 individus ≥60 anys atesos en 40 centres d‘AP Costa de Ponent , 57,3%
són dones: mediana d‘edat 71[65;78]; mediana d‘edat homes : 70[65;76].
La mediana global del FG per MDRD és 78,7[66,7;91] mL/min/1,73m 2 (77,9[65,7;90,2]
dones i 79,7[68,1;91,8] homes). La mediana global del FG per CKD-EPI és de
81,8[68,5;90,5] mL/min/1,73m2 (81,7[68;90,8] dones i 81,9[69,2;90] homes).
La prevalença de FG< 60 mL/min/1,73m2 obtinguda per MDRD-4 IDMS és del 15,0%
(16.5% dones i 13.1% homes) i del 14,2% per CKD-EPI (15% dones, 13% homes).
Classificació per MDRD: 26,5% tenen FG≥ 90, 58,4% entre 60-90, 11,0% entre 45-60,
3,35% entre 30-45, 0,62% entre 15-30 , i 0,07% < 15 mL/min/1,73m2.
En el 85,6% dels pacients, les dues fórmules coincideixen en la classificació de
l‘estadi (84,7% dones i 86,9% homes).
CKD-EPI classifica a nivells superiors de FG 51,3% i a nivells inferiors 48,7% dels
resultats discordants. La major diferència dels discordants es troba entre els intervals
(45-60) i (60-90): 1369 (1,40%) pacients són classificats dins de l‘interval (45-60) per
MDRD i dins de l‘interval (60-90) per CKD-EPI. En canvi, 526 (0,54%) pacients són
classificats a la inversa.
CONCLUSIONS
La prevalença de MRC és més baixa quan s‘utilitza el CKD-EPI que quan s‘utilitza el
MDRD ja que CKD-EPI classifica com FG>60 un número important de pacients que
MDRD classifica entre 45-60.
La classificació per estadis de MRC segons FG es modifica poc, la major diferència de
les discordàncies es concentra en les categories 45-60 i 60-90.
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8 COMPARACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE VITAMINA D POR TRES
MÉTODOS COMERCIALES UTILIZANDO MUESTRAS DE SUERO DE PACIENTES
Eva María Iglesias Álvarez, María Luisa Granada Ybern, María Doladé Botías, Jaume
Barallat Martínez de Osaba, Jessica Cardona Farriol, Isabel Hidalgo Sáez, María Cruz
Pastor Ferrer
Servicio de Bioquímica. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona.
INTRODUCCIÓN
La vitamina D es una vitamina liposoluble utilizada en el despistaje de pacientes en
riesgo de déficit y en la monitorización del tratamiento.
OBJETIVO
Comparar los resultados de vitamina D obtenidos mediante tres métodos
automatizados comerciales siguiendo el protocolo establecido en la guía ―Comparación
de métodos y estimación del sesgo utilizando muestras de pacientes‖ CLSI (Clinical
Laboratory Standards Institute) EP09-A2-IR (2010).
MATERIAL Y MÉTODOS
Se determinaron por duplicado las concentraciones de vitamina D en 40 muestras de
suero de pacientes mediante tres inmunoesayos: LIAISON® (Diasorin), ARCHITECT
(Abbot) y Elecsys Vitamin D total (Roche).
RESULTADOS
En el estudio de reproductibilidad ningún duplicado superó el límite de aceptabilidad y
ninguno de los métodos presentó valores extremos. Los tres métodos mostraron una
alta correlación entre sí. Se observaron diferencias sistemáticas y proporcionales entre
los resultados de ARCHITECT con LIAISON® y Elecsys, mientras que entre estos dos
últimos sólo existían diferencias sistemáticas. Al analizar separadamente las muestras,
aquellas con concentración de vitamina D ≤20ng/mL mantienen las diferencias
sistemáticas pero no las proporcionales de ARCHITECT con LIAISON® y Elecsys
mientras que entre estos dos últimos desaparece toda diferencia.
Aquellas con concentración >20ng/mL
presentan diferencias sistématicas y
proporcionales entre los resultados de Elecsys con LIAISON® y ARCHITECT aunque
entre estos dos últimos no existen diferencias.
La mediana del coeficiente de variación (CV) obtenido en el ARCHITECT fue
significativamente inferior a la obtenida con el LIAISON® (p<0,01) pero no difirió de la
del Elecsys (p=0,204). Tampoco existían diferencias entre las medianas del CV de
LIAISON® respecto a Elecsys (p=0,308).
CONCLUSIÓN
Los tres métodos presentaron una buena practicabilidad y reproductibilidad y una
alta relación entre sí, aunque los resultados de vitamina D no son intercambiables.
Todos ellos parecen adecuados para su utilización en laboratorios clínicos aunque
presentan ventajas e inconvenientes que deben ser valoradas por cada laboratorio.
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9 ESTUDI MULTICÈNTRIC DE LA CONCORDANÇA DE L’INDEX HEMOLÍTIC DE
L’ANALITZADOR, COM A MÈTODE DE DETECCIÓ D’HEMÒLISI, RESPECTE EL
MÈTODE DE REFERÈNCIA
M I. Llovet (1), Grande J (1), M.P. Fernández (2), M. A. Llopis (3), M. J. Alsina (3), M.
Montesinos (4), M. Domenech (5), C. Perich (6), J. Minchinela (3), C. Biosca (7), R.
Ruiz (8), V. Álvarez (8), M. Simón (9), M. Ibarz (10), R. Pastor (11), G. Busquets (4), ,
E. Tarrés (12), F. Piñol (9), R. Caballero (5), C.V. Jiménez (3).
(1) Laboratori Clínic Hospital Verge de la Cinta, Tortosa, (2) Laboratoris Clínics
Hospital Vall d'Hebron, Barcelona, (3) Laboratori Clínic Barcelonès Nord i Vallès
Oriental, Badalona, (4) Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, Girona, (5) Laboratori
Clínic Manso, Barcelona, (6) Laboratori Clínic Bon Pastor, Barcelona (7) Servei
Bioquímica Clínica Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona, (8) Laboratori Clínic
L'Hospitalet, L'Hospitalet del Llobregat (9) Consorci de Laboratori Intercomarcal Anoia,
Penedès i Garraf , Vilafranca del Penedès, (10), Laboratori Clínic Arnau de Vilanova,
Lleida, (11) Laboratori Clínic Joan XXIII, Tarragona (12) Laboratori Cínic Berguedà,
Berga.
INTRODUCCIÓ
Els índex hemolítics dels analitzadors constitueixen una estimació semiquantitativa o
quantitativa de la concentració d‘hemoglobina present a la mostra. Per garantir uns
resultats de qualitat, és recomanable que cada laboratori investigui els efectes de la
interferència per hemòlisi en funció de l‘analitzador utilitzat.
OBJECTIU
Estudiar la concordança de l‘índex hemolític de diferents analitzadors, a partir
d‘estàndards amb concentracions d‘hemoglobina valorades pel mètode de referència.
MATERIAL I MÈTODES
Es van preparar 8 estàndards de diferent concentració d‘hemoglobina (0; 0,16; 0,30;
0,57; 0,97; 2,43; 4,85 i 6,93 g/L) quantificada pel mètode de referència modificat de la
cianometahemoglobina. S‘ha utilitzat un espectrofotòmetre UV-VIS (Shimadzu) i
hemoglobina humana (SIGMA ). Els diferents estàndards es van processar 3 vegades
per cadascun dels 13 analitzadors (4 COBAS 711 (Roche®), 3 AU 5400 (OlympusIzasa®), 1 Advia 2400 (Siemens®),1 DXC 800 (Beckman-Izasa®), 1 Synchron LXi-725
(Beckman-Izasa®), 1 COBAS 6000 (Roche®), 1 Modular DP (Roche®) i 1 Vista
(Siemens®). dels 12 laboratoris participants en l‘estudi.
Per avaluar la concordança dels resultats de la concentració d‘hemoglobina estimada
pels diferents analitzadors respecte a la calculada pel mètode de referència s‘ha
utilitzat la prova índex kappa de Cohen (resultats semiquantitatius) (MedCalc v.12) i el
coeficient de correlació intraclasse (CCI) (resultats quantitatius) (SPSS v.19).
RESULTATS
Els resultats dels índex kappa de Cohen i del coeficient de correlació intraclasse
obtinguts en analitzar la concordança entre els resultats dels índex hemolítics dels
diferents analitzadors respecte els del mètode de referència, són:
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Kappa
IC
95%

BECKMAN
(IZASA)

OLYMPUS
(IZASA)

VISTA
(SIEMENS)

0.7097
0.5312 0.8882

0.8326
0.7278 0.9374

0.8209
0.6587 0.9831

ADVIA
(SIEMENS)
CCI
IC
95%

0.982
0.910 - 0.996

COBASHITACHI
(ROCHE)
0.973
0.863 0.995

CONCLUSIONS
Els resultats de la concordança analitzats depenen de l‘analitzador utilitzat. Els
analitzadors que informen els resultats quantitativament presenten uns índex superiors
als que ho fan semiquantitativament.
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10 VALOR DISCRIMINANT DE LA CONCENTRACIÓ CATALÍTICA D’ADENOSINA
DESAMINASA EN LÍQUID PLEURAL PEL DIAGNÒSTIC DE TUBERCULOSIS
PULMONAR
Sílvia Miró Cañis, Beatriz Candás Estébanez, Sílvia Martínez Illamola, Ana García
Perea.
Secció de Bioquímica. Laboratori UDIAT. Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell.
INTRODUCCIÓ
L‘Adenosina desaminasa (ADA) catalitza la desaminació de la adenosina a inosina i
estimula la diferenciació dels limfòcits i dels monòcits (1,2). La seva mesura en líquid
pleural és útil pel diagnòstic diferencial de tuberculosis respecte a altres vessaments
pleurals. Pel que fa al valor discriminant de l‘ADA, la bibliografia és escassa i amb falta
de unanimitat. Al 1985 un estudi basat en el mètode de Giusti (3) proposava un valor
de 43.8 U/L amb Sensibilitat diagnòstica (SD) de 100% i Especificitat diagnòstica (ED)
de 96% i no és fins l‘any 1996 quan es va realitzar un nou estudi en un analizador
automatitzat (4) que va proposar un valor de 33 U/L (SD= 90% i ED=85%).
OBJECTIU
Obtenir el valor discriminant de la concentració d‘ADA en líquid pleural, emprant el
reactiu Adenosine Deaminase de BioSystems ® adaptat a l‘analitzador automatitzat
COBAS 8000® de Roche Diagnostic, en una població mediterrània, pel diagnòstic de
tuberculosis pulmonar.
MATERIAL I MÈTODES
Es van analitzar 499 líquids pleurals provinents de pacients amb sospita de
tuberculosis entre els anys 2008 i 2011. Es va mesurar la concentració d‘ADA en els
líquids, previament centrifugats, utilitzant el reactiu Adenosine Deaminase de
BioSystems® adaptat a l‘analitzador automatitzat COBAS 8000 ® de Roche Diagnostic.
La confirmació de la tuberculosis es va realitzar amplificant els àcids nucleics
mitjançant una reacció de PCR selectiva per Mycobacterium tuberculosis. Es realitza
un estudi d‘eficiència diagnòstica (Corba ROC) per tal de seleccionat el valor
discriminant.
RESULTATS I CONCLUSIONS
El valor seleccionat després de l‘anàlisi d‘eficiència diagnòstica ha estat de 32.7 U/L
amb una SD= 100% i ED= 88.6%. Aquest valor discriminant és similar al de l‘estudi del
1996 esmentat a la introducció, però amb millor eficiència diagnòstica i millor
sensibilitat i especificitat pel que fa al nostre sistema de mesura.
(1) Martínez-Navio JM, Casanova V, Pacheco R, Naval-Macabuhay I, Climent N, Garcia F, Gatell JM, Mallol J, Gallart
T, Lluis C, Franco R. Adenosine deaminase potentiates the generation of effector, memory, and regulatory CD4+ T
cells. J Leukoc Biol 2011; 89: 127-36.
(2).Zavialov AV, Gracia E, Glaichenhaus N, Franco R, Zavialov AV, Lauvau G. Human adenosine deaminase 2 induces
differentiation of monocytes into macrophages and stimulates proliferation of T helper cells and macrophages. J Leukoc
Biol 2010; 88:279-90.
(3) Orts Costa J. Cardona M.J. ,Fuentes Arderiu, J, Rodriguez Sanchon, B. Valor discriminante óptimo de la adenosina
desaminasa en liquido pleural para el diagnostico de la tuberculosis. Química Clínica 1985; 4 (3): 189-191
(4) Villena V, Navarro-Gonzálvez JA, García-Benayas C, Manzanos JA, Echave J, López-Encuentra A, Arenas Barbero
J..Rapid automated determination of adenosine deaminase and lysozyme for differentiating tuberculous and
nontuberculous pleural effusions. Clin Chem 1996 Feb;42(2):218-21
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11 DETERMINACIÓ DE CONCENTRACIONS DE CORTISOL SALIVAR A LES 23
HORES EN TREBALLADORS AMB TORN NOCTURN
Fernando Moreno Flores, Bibiana Quirant Sánchez, Yolanda Alba Macías, Marc
Morales Indiano, Esther Ramos Garcia, Maria Luisa Granada Ybern, Mari Cruz Pastor
Ferrer
Servei de Bioquímica Clínica, Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona
INTRODUCCIÓ
La mesura de cortisol salivar a les 23 hores (CS23h) es recomana com a despistatge
de Síndrome de Cushing (SC). El cortisol té un ritme circadià amb concentracions
mínimes a la nit que s‘altera en presència de SC però també com a conseqüència
d‘estrès físic, psicològic o de canvis en el cicle son-vigilia, entre altres.
OBJECTIU
Avaluar la magnitud de la alteració del ritme circadiari de cortisol salivar en treballadors
de torn nocturn (TN)
MATERIAL I MÈTODES
Es van estudiar 53 subjectes sans (C) i 48 TN: 23 treballaven la primera nit (TN1) i 25
dues nits consecutives (TN2). Tots van recollir saliva entre las 23 i les 24 hores
mitjançant el dispositiu Salivette® (Sarstedt). El CS23h es va determinar per
immunoassaig electroquimioluminiscència (Modular E170,Roche Diagnostics). Les
variables quantitatives s‘han expressat com a mediana (percentil 2,5-97,5) i les
freqüències com a percentatges. Els resultats s‘han analitzat amb el programa SPSS.
RESULTATS
Un 35,4 % dels TN ( 9 TN1 i el 8 del TN2) van presentar concentracions CS23h
patològiques (interval de referència: <0,3 µg/dl). S‘observen diferències significatives
entre el CS23h del grup C: 0,051 µg/dL (0,017-0,220 µg/dl) i el grup TN1: 0,326
µg/dL(0,055-0,939 µg/dL) p<0,001 i el TN2: 0,237 µg/dL (0,053-0,577 µg/dL) p<0,001,
però no entre els grups TN1 i TN2. Desprès d‘excloure el subjectes amb cortisol
patològic es van observar diferències significatives entre el grup C i el TN1: 0,136
µg/dL (0,055-0,258 µg/dL) p<0,001 i el TN2: 0,148 µg/dL (0,053-0,255 µg/dL) p<0,001,
però no entre TN1 i TN2
CONCLUSIÓ
Els TN tenen concentracions de cortisol salivar a les 23 hores significativament més
elevades que els subjectes control, però no es troben diferències entre els diferents
torns nocturns. En el 35,4 % dels TN la prova de despistatge de síndrome de Cushing
va donar resultats falsament positius.

49

12 AVALUACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES METROLÒGIQUES PER A LA
MESURA DE LA CONCENTRACIÓ PLASMÀTICA DE PROCALCITONINA AMB EL
SISTEMA DE MESURA COBAS e601i (ROCHE.S.A)
M. Mosquera Parrado, C. Ramírez, E. Tejedor, L. M. Cruz, N. Corral, I. Comas, D.
Pelegrí.
Laboratoris Clínics, Servei de Bioquímica Clínica. Hospital Universitari Vall d‘Hebron.
Barcelona, Espanya
INTRODUCCIÓ
La procalcitonina (PCT) és un biomarcador inicial de febre sèptica d‘origen bacterià i
la seva mesura permet diferenciar les infeccions d‘origen bacterià de les d‘origen víric,
podent aplicar un tractament antibiòtic només en els casos indicats. És útil, també per
avaluar el pronòstic del quadre infecciós així com per la monitorització i el seguiment
de la resposta inflamatòria sistèmica.
OBJECTIU
Avaluar les característiques metrològiques (imprecisió intradiària, imprecisió interdiària
i biax relatiu) del procediment de mesura.
MATERIAL I MÈTODES
L‘estudi es porta a terme amb el sistema de mesura Cobas 6000 (ROCHE S.A),
mitjançant electroquimioluminiscència com a principi de mesura.
Es processen els materials de control PreciControl PCT1 i PCT2 (Roche):
- cinc vegades consecutives durant tres dies (imprecisió intradiària)
- una vegada diàriament durant cinc dies (imprecisió interdiària)
- tres vegades durant cinc dies consecutius en els dos materials de control (biaix
relatiu).
RESULTATS
Les imprecisions interdiàries obtingudes per a cada concentració de PCT estudiat
(0.495 ng/mL i 9.613 ng/mL) són del 3.8 % i 3.6 % respectivament i les imprecisions
interdiàries per les mateixes concentracions de component, 4.0% i 3.7%
respectivamen. De l‘estudi del biaix s‘observa un biaix relatiu per la primera
concentració del 0.63% i per la segona, del -0.88.
Es verifica, doncs, que el procediment de mesura avaluat presenta les característiques
metrològiques que s‘informen a les instruccions d‘ús del fabricant i es podria
implementar al nostre laboratori.
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13 DIFERÈNCIES SEGONS GÈNERE EN ELS PARÀMETRES ANALÍTICS D’UNA
MOSTRA DE PACIENTS DE 85 ANYS A LA COMUNITAT. RESULTATS
PRELIMINARS
G Padrós Soler1, L Martínez Navarro1, Ll Marty Vicente1, I Montagut Astudillo1, J Asin
Soto2, Grup Octabaix3.
1 Laboratori Clínic Territorial Metropolitana Sud – Unitat d‘Atenció Primària.
L‘Hospitalet de Llobregat. 2 ABS El Pla. Sant Feliu de Llobregat. 3 Àmbit Costa
Ponent.
OBJECTIU
Avaluar les diferències en l‘estat de salut segons gènere en persones de 85 anys a la
comunitat.
DISSENY
Estudi descriptiu transversal multicèntric en el marc d‘un assaig clínic de caigudes i
malnutrició en el tercer any de seguiment d‘una mostra de pacients nascuts el 1924,
no institucionalitzats.
MATERIAL I MÈTODE
S‘analitzen variables sociodemogràfiques, escales geriàtriques: índex de Barthel (IB)
per les activitats bàsiques de la vida diària i índex de Lawton (IL) per a les
instrumentals, malalties cròniques, prescripció farmacèutica i analítica amb recompte
leucocitari (Horiba ABX), glucosa, perfil lipídic, ferritina i PCR (Roche Diagnostics), HB
A1c (Menarini). Les variables registrades en Access varen ser explorades amb SPSS
v15.
RESULTATS
D‘una mostra inicial de 328 persones, continuen en seguiment el tercer any 225 de les
quals 144 (64%) són dones.
Les patologies cròniques foren: hepatopatia lleu 6 (2,7%), malaltia arterial perifèrica 13
(5,8%), MPOC 24 (10,7%), IAM 25 (11,1%), IC 39 (17,3%), DM 44 (19,6%), AVC 46
(20,4%) i dislipèmia 88 (39,1%).
La mediana de l‘IB fou 25 [22;27], la de l‘IL 5 [2;7], polifarmàcia 7 [5;9]. Les variables
analítiques mostraren una mediana pel recompte leucocitari 6,46 [5,5;7,5],
hemoglobina 12.9 [11,9;13,9], neutròfils 3,7 [3,00;4,57], glucosa 5,3 [4,7;6,1], Hb A1c
5,8 [5,5;6,1], HDL 1,40 [1,23;1,76], LDL 2,81 [2,30;3,51], ALT 16 [12;28] i PCR 2,9
[1,7;7,0]. La mitja pel colesterol fou 5,01 (0,98).
L‘anàlisi bivariada mostrà que ser dona s‘associa a un pitjor IB (p=0,009), millor IL
(p=0,048) i major nombre de prescripcions (p=0,031). Pel que fa a les variables
analítiques ser dona s‘associa a un major recompte plaquetari (p<0.001), triglicèrids
(p<0,002), colesterol (p<0,002) i HDL (p<0,003), i a nivells inferiors de creatinina
(p<0,001) i ferritina (p<0,001).
CONCLUSIONS
S‘observen diferències segons gènere en les activitats bàsiques i instrumentals, i en el
número de fàrmacs prescrits, així com en les variables analítiques: recompte
palquetari, triglicèrids, colesterol total i HDL, creatinina i ferritina en la mostra
estudiada.
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14 MESURAMENT DE LA CONCENTRACIÓ DE GANCICLOVIR EN EL PLASMA
MITJANÇANT CROMATOGRAFIA LÍQUIDA D’ALTA I RÀPIDA EFICÀCIA
ACOBLADA A ESPECTROMETRIA DE MASSES EN TÀNDEM
1

Raül Rigo Bonnin, 2Ariadna Padullés Zamora, 1Sofía Corral Comesaña, 1Pedro Alía
Ramos
1

Laboratori Clínic, Hospital Universitari de Bellvige, Hospitalet de Llobregat
Servei de Farmàcia, Hospital Universitari de Bellvige, Hospitalet de Llobregat

2

El ganciclovir està indicat en el tractament de les infeccions per citomegalovirus. La
importància de la monitorització de les seves concentracions en el plasma rau en què
la seva infraexposició o sobreexposició pot condicionar l‘eficàcia terapèutica o
l‘aparició d‘efectes adversos, respectivament.
L'objectiu d'aquest estudi és avaluar diverses característiques metrològiques del
sistema de mesura UPLC-ACQUITY TQD® (Waters) per a aquesta magnitud biològica.
S'empra un UPLC-ACQUITY® amb una columna C18 ACQUITY® 2,1x50 mm; 1,7 µm
(Waters). La fase mòbil està composta per acetat d'amoni 2 mM/àcid fòrmic 0,1% (v/v)
en aigua/metanol. Com a sistema de detecció s'utilitza un espectròmetre de masses
de triple quadrupol TQD®. S'utilitza la ionització mitjançant electroesprai en mode
positiu i es treballa en la modalitat Multiple Reaction Monitoring. La transició m/z del
ganciclovir és 256,4>152,0.
A partir d‘una solució primària de ganciclovir (1,0 g/L) i d‘una barreja de plasmes de
pacients que no contenen el fàrmac estudiat, es preparen tres materials de control
(5,0; 15,0 i 25,0 mg/L). Per estimar la imprecisió interdiària (CV) i el biaix relatiu (r) es
processen, durant 17 dies, els materials de control. Es calcula el r utilitzant com a
valor convencional l'assignat mitjançant pesada. Per estudiar els límits de detecció (LD)
i quantificació (LQ) es processa, durant 17 dies, una barreja de plasmes de pacients als
quals no se‘ls ha administrat ganciclovir.
Els temps de retenció del ganciclovir és 0,60 minuts. Els CV i r estan compresos entre
4,0 i 5,0 % i -1,2 i -6,0 %, respectivament i no superen els requisits metrològics
establerts per la FDA (15 %). Els LD i LQ obtinguts són 0,04 i 0,06 mg/L,
respectivament.
El UPLC-ACQUITY TQD® pot adaptar-se a la pràctica diària del laboratori clínic per
mesurar la concentració de ganciclovir tenint en compte el temps d‘anàlisi emprat, la
seva versatilitat i les seves característiques metrològiques.
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15 TROPONINA T ULTRASENSIBLE EN EL DIAGNÓSTICO DEL SCASEST
Rodriguez Rabadan N, Calvet Guede V, Rodriguez García C, García Perea A.
UDIAT Centre Diagnòstic. Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell
INTRODUCCIÓN
La Troponina T es el principal marcador bioquímico para el diagnóstico del Síndrome
Coronario Agudo sin elevación del segmento ST (SCASEST). Los métodos actuales
de TnTus permiten un diagnóstico más precoz. Aumenta su concentración en necrosis
miocárdica y en cualquier lesión de los miocardiocitos.
OBJETIVOS
Valorar el nuevo protocolo propuesto por los servicios de cardiología, urgencias, UCI y
laboratorio de urgencias y su utilidad en la práctica.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realiza un seguimiento de 400 pacientes a los que se les solicita la TnTus a su
llegada a urgencias y una segunda determinación a las 4h, cumpliendo el protocolo.
En esta segunda determinación se necesitará un aumento respecto a la primera.
El método analítico utilizado es la Electroquimioluminiscencia, en el analizador cobas
6000 Módulo E170 de Roche Diagnostics.
RESULTADOS
De los pacientes estudiados, 151 (37%) no cumplen el protocolo ya que solo se les
realiza una determinación y 249 (63%) lo cumplen al tener al menos dos TnTus. Éstos
últimos los hemos distribuido en 5 grupos:
Grupo 0: <3ng/L en las dos determinaciones (72 pacientes)
Grupo 1: primera determinación <3 ng/L y segunda >30ng/L (6 pacientes)
Grupo 2: primera determinación 13-25 ng/L y segunda >30ng/L (5 pacientes)
Grupo 3: primera determinación >5ng/L y en la segunda un aumento del 20% respecto
a la primera (38 pacientes)
Grupo 4: No presentan un aumento respecto a la primera determinación.
Entre los pacientes que cumplen el algoritmo propuesto (49), con un aumento en la
segunda determinación, 23 tiene un diagnóstico final de SCASEST, 12 presentan otro
diagnóstico cardíaco y 14 diagnóstico no cardíaco.
CONCLUSIONES
1. Es imprescindible la realización de una segunda determinación de TnTus para
valorar su cinética ascendente.
2. El algoritmo utilizado del uso de TnTus para diagnóstico de SCASEST es
válido solo en casos de sospecha del mismo ya que también se ve aumentada
en otras patologías cardíacas.
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16 AVALUACIÓ DE LA UTILITAT CLÍNICA DE LA DETERMINACIÓ DE
MARCADORS TUMORALS EN PACIENTS AMB SIGNES I SÍMPTOMES DE
CÀNCER.
Maria Sala, Rafael Pérez, Eva Bustamante, Josep Maria Ordeig, Emili Marquilles,
Carme Ros Jaume Trapé.
Althaia Xarxa Assistencial de Manresa
En pacients amb signes o símptomes de càncer resulta difícil fer un diagnòstic, els
marcadors tumorals poden ajudar a establir-lo. Alguns d'aquests pacients presenten
malalties que poden augmentar la concentració dels marcadors. L'objectiu d'aquest
treball és determinar la capacitat diagnòstica dels marcadors tumorals en pacients que
tenen signes o símptomes de càncer.
S'han estudiat 397 pacients amb signes o simptomatologia de càncer: 107 amb
síndrome tòxica, 150 amb patologia pulmonar i 140 amb altres patologies. S'han
determinat CEA, CA15-3, CA19-9, CYFRA 21-1, bilirubina total, creatinina. El
diagnòstic final es va obtenir de l'informe mèdic.
Dels 397 pacients estudiats 163 van presentar neoplàsies. Es va calcular el valor
discriminant per a una especificitat del 100%. Per al conjunt de pacients es va obtenir
per a cada MT: CYFRA 21-1 (15ng/mL), CEA (43,8 ng/mL), CA19-9 (7428 KU/L) CA
15-3 (112KU/L) amb una sensibilitat conjunta del 40,1%.
En classificar els pacients en dos grups: grup A sense disfunció hepàtica i renal i grup
B pacients amb disfunció, es van establir els següents punts de tall: per al grup A)
CYFRA 21-1 (7,8 ng/ml), CEA (13,8 ng/mL), CA19-9 (74KU / L), CA15-3 (47KU / L)
mostrant una sensibilitat del 56,7%i per el grup B CYFRA 21-1 (15ng/mL), CEA (43,8
ng/mL), CA19-9 (7428KU/L) CA15-3 (112 KU/L), que va mostrar una sensibilitat
del.34.9%. Utilitzant aquests criteris específics de cada grup la sensibilitat conjunta va
ser del 50.6%.
Podem concloure que els marcadors tumorals poden ajudar al diagnòstic d'aquest
tipus de pacients. Podem millorar la sensibilitat utilitzant diferents punts de tall segons
presentin disfunció renal o hepàtica.
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17 ESTUDI DE TRES PARÀMETRES D’ORINA ABANS I DESPRÉS DE LA SEVA
CENTRIFUGACIÓ
Salvador Ventura Pedret, Josep Ros Pau, Mònica Rovirosa Reverte, Ana Mañas
Marcuello
Laboratori ICS Metropolitana Sud , Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
L'estabilitat de la mostra d'orina és una preocupació sempre present en els laboratoris
clínics de tots els nivells, sobretot quan avui dia amb la implantació creixent de centres
d'extracció perifèrics les mostres vénen de llocs cada vegada més distants. Això fa
que les mostres puguin venir amb precipitats el possible efecte dels interferents fa
témer que puguin afectar a la qualitat de l'anàlisi.
Se sap que la centrifugació de la mostra és un pas previ a la determinació dels
paràmetres requerits, i és lògic que una mostra que està sotmesa a tantes agressions
sofreixi gran quantitat d'interferències
OBJECTIU
L'objectiu de l'estudi és saber l'efecte que té la centrifugació en la determinació dels
paràmetres: Urat, Fosfat, Calci,
MATERIAL I MÈTODES
El material utilitzat han estat mostres provinents de centres perifèrics en les quals
s'han determinat una sèrie de paràmetres abans i després d'haver-les centrifugat.
Les mostres es centrifugaren a 2000 rpm. durant 10 minuts, i les determinacions
bioquímiques van ser realitzades en un autoanalizador Olympus 2700. Els paràmetres
determinats van ser fòsfor pel mètode del fosfomolibdat, àcid úric pel mètode de la
uricasa, el calci pel mètode de la Cresolftaleina. Els resultats es van analitzar pel
mètode del Passing Bablock.
RESULTATS
Calci
M
SD
Mini
Maxi

S.c
2,847
2.101
0,2
9,4
R=0,996

Centr
2,932
2,15
0,2
9,5
N= 38
Urats
M
SD
Mini
Maxi

Fosfor
m
SD
Mini
Maxi
S.c
1771,35
824,9
511,0
3730,0
R=0,971

S.c
14,697
8,335
4,1
42,2
R=0,999

Centr
14,668
8,42
4.,1
42,2
N= 331

Centr
1785,282
918
511,0
4726,0
N= 33

En l‘anàlisi dels resultats no s‘observen diferencies en els paràmetres abans i desprès
de centrifugar les mostres donat que s‘observen una bona correlació en tots ells.
Malgrat que no es va observar cap diferencia important, la mostra d'orina és una
matriu en la qual els constituents d'aquesta es comporten de manera molt diferent
davant les agressions del mitjà extern. La majoria dels paràmetres bioquímics, a més,
es determinen en orina de 24 hores, per la qual cosa, es recomanable introduir la
mesura de paràmetres en forma de quocients en relació a la creatinina.
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18 EXÀMENS DE LABORATORI EN L’EXPLORACIÓ DELS MICETISMES
Salvador Ventura Pedret, Josep Ros Pau, Glòria Padrós Soler, Mònica Rovirosa
Reverte, Ana Mañas Marcuello
Laboratori ICS Metropolitana Sud , Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Les intoxicacions per bolets (micetismes) tenen conseqüències que a vegades poden
ser mortals. Malgrat que tenen un caràcter estacional, si no es pensa ràpidament en
aquesta causa poden passar desapercebudes, perdent-se un temps molt valuós de
cara al tractament. La confirmació de la causa de la intoxicació sempre estarà a càrrec
del laboratori. Per tant, el seu paper és bàsic en el maneig d‘aquestes.
L‘objectiu d‘aquest pòster és donar les indicacions necessàries per a que el laboratori
pugui orientar en aquesta situació.

Intoxicació
Glucosa
Equilibri àcid-base:
Potassi, sodi i fosfat
Hipofosfatèmia
Aspartat-aminotransferasa, alaninaaminotransferasa, fosfatasa alcalina, L-lactatdeshidrogenasa, bilirubina i proves de coagulació
(TP , TTP).
Funció renal: creatinina i urea, sediment urinari
Metahemoglobinèmia en la sang
Creatinina-cinasa
Hemograma
Mesura de LSD , fenciclidina, cocaïna+metabòlits
o amfetamines
Mesura de fenotiazines
Inhibició de l’hemaglutinització

Paràmetres
fallida hepàtica causada per giromitrines o
amatoxines.
Intoxicació amb moltes diarrees
hipokalièmia en fallida renal per orellanines,
giromitrines o bé amatoxines
amatoxines i giromitrines
amatoxines o per giromitrines

giromitres, amanitines i fongs al·lucinògens.
Giromitres
tricolomes o algunes espècies de rússules
(Rússula subnigricans)
hemòlisi produïda per Giromitres o per fallida
renal després d’una ingesta d’orellanines.
fongs al·lucinògens
síndrome micoatropínica A. muscaria
fongs que contenen aglutinines anti A ó anti B
(Patxilus, Melanoleuca)

Proves diagnòstiques
Estudi microscòpic de les espores
Test de Wieland per les amanitines
test de Basinsqui per les orellanines
Anàlisi immunosorbent amb l’enzim lligat (ELISA), “Kit Amanitin Elisa “ ©
Cromatografia – espectrometria masses
Cromatografia en capa fina
Mètodes basats en l’estudi de l’ADN emprant la reacció en cadena per la polimerasa (PCR)

CONCLUSIONS
Com es pot veure casi tots els micetismes poden ser orientats adequadament
empleant un bon us de les probes de laboratori sent ellas bàsiques per el diagnòstic i
posterior pronòstic de la intoxicació.
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19 CRIBRATGE DE LA HEMOGLOBINOPATIA S, RESPONSABLE DE L'ANÈMIA
FALCIFORME, A LA POBLACIÓ DEL CAMERUN
Jessica Abad López1, Maria del Mar Mañú Pereira1, Joan Lluís Vives Corrons1
Erero F. Njiengwé 2, Odette Guifo2
1. Unitat d'Eritropatologia. Hospital Clínic. Universitat de Barcelona.
2. Comprehensive Sickle Cell Unit, Laquintinie Hospital, Douala, Cameroon
INTRODUCCIÓ
L'anèmia falciforme és una malaltia hereditària autosòmica recessiva deguda a la
presència d'una variant estructural
de l'hemoglobina, coneguda com
hemoglobinopaties S (HbS). La HbS és conseqüència d'una mutació puntual en el
codó 6 del gen de la beta globina que produeix un canvi d'aminoàcid d'àcid glutàmic a
lisina. La seva elevada freqüència en la població negra és coneguda, però no hi ha cap
estudi sistemàtic per establir la prevalença l'al·al·lel portador de la HbS al Camerun, on
s'estima que neixen cada any amb aquesta malaltia més de 4.000 nens. Amb aquest
objectiu s'ha realitzat el cribratge de la hemoglobinopaties S (HbS), responsable de
l'anèmia falciforme, en 1000 voluntaris procedents de la consulta clínica quotidiana de
l'Hospital de Douala, Camerún.
MÈTODE
Es van obtenir un total de 929 mostres de sang total de voluntaris recollides en paper
absorbent estandarditzat. El cribratge de la HbS s'ha realitzat mitjançant cromatografia
líquida d'alta resolució (HPLC); Beta-Thal short programm-Bio-Rad ®, que ens permet
la identificació i quantificació relativa de les fraccions de l'hemoglobina: Hb F, Hb A, He
A2, He S, He C, HBD i HBE
RESULTAT
S'han identificat un total de 245 casos de hemoglobinopaties S en estat heterozigot i
27 casos de hemoglobinopaties S en estat homozigot. La prevalença global l'al · lel
portador de la HbS és del 32% amb una distribució de casos portadors de la HbS del
26.4% i de casos afectes per anèmia falciforme del 2.9%
DISCUSSIÓ
Els resultats d'aquest estudi han demostrat que la prevalença de la HbS a la població
del Camerun és superior a la trobada en altres països de l'àrea subsahariana. El que
fa necessari la implementació de programes de prevenció i consell genètic per tal
d'evitar un augment en la transmissió de la HbS i per tant un increment en el nombre
de naixements afectats per l'anèmia falciforme.
Agraïments
JL Marín-Unitat de cribratge poblacional de l'Hospital Clínic per la cessió del material necessari
per a l'obtenció de la mostraBio-Rad per la cessió dels reactius per a l'anàlisi de les mostres
mitjançant HPLC
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20 AVALUACIÓ DEL SISTEMA CELLAVISION DM96
Arbiol Roca A., Martínez Sánchez R., Rojas Giráldez. E, Sánchez Navarro L., Úbeda
Ródenas A., Dot Bach D.
Laboratori Clínic. Hospital Universitari de Bellvitge. L‘Hospitalet.
El CellaVision DM96 (CellaVision™ AB, Lund, Sweden) és un sistema automatitzat
d‘anàlisi digital d‘imatges que preclassifica els diferents tipus de leucòcits presents en
un frotis de sang tenyit i facilita la realització del recompte diferencial leucocitari.
En aquest treball es comparen els resultats obtinguts mitjançant el CellaVision DM96
(DM96) i la microscòpia òptica per a la classificació dels diferents tipus de leucòcits:
neutròfils (NEU); limfòcits (LIN); monòcits (MON), eosinòfils (EOS) i basòfils (BAS) i
s‘avalua la capacitat del DM96 per a la identificació de: granulòcits immadurs (GRI),
blasts (BL), eritroblasts (ERB), plasmòcits (PL) i agregats plaquetars (AP).
Es seleccionen 101 mostres de sang que es processen en un extensor-tenyidor
automatitzat (Pentra-SPS, Horiba ABX Diagnostics®). Cada frotis s‘analitza en el
DM96; a continuació, el mateix tècnic que l‘ha processat, realitza la reclassificació dels
diferents leucòcits que prèviament ha fet el sistema (REC) i, realitza també un
recompte diferencial leucocitari per microscòpia òptica de 100 leucòcits (MO).
Es calculen el coeficients de correlació de Pearson, entre els resultats REC i els MO,
per a cada tipus de leucòcit. Es calcula la sensibilitat i l‘especificitat del DM96, després
de la reclassificació, per a la identificació de GRI, BL, ERB, PL i AP.
Els coeficients de correlació r són: 0,979 (NEU), 0,956 (LIN), 0,891 (MON) 0,962
(EOS) i 0,585 (BAS), tots ells amb significació estadística (P < 0,05).
La sensibilitat i l‘especificitat obtingudes són, respectivament: per GRI: 73,0% i 100%;
per BL: 100% i 100%; per ERB: 77,0% i 93,7%; per PL: 100% i 100% i per AP: 50,0% i
97,8% .
El Cellavision DM96 presenta una excel·lent correlació amb la microscòpia òptica per
la majoria dels tipus de leucòcits i és capaç de detectar la presència de blasts en tots
els casos en els que aquests estaven presents.
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21 PROLONGACIÓ DEL TEMPS DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA
(TTPa) EN PRESÈNCIA D’ANTICOSSOS ANTIFOSFOLÍPIDS. FREQÜÈNCIA I
IMPORTÀNCIA DIAGNÒSTICA.
Vanessa Barragán, Cristina Juan, Lidia Ruiz, Ester Viñets, Yolanda Díaz, Carmen
Villena, Elisa Orna, Rosa Albertí, Fuensanta Millá.
Laboratori d‘hematologia de l‘Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.
INTRODUCCIÓ
Els anticossos antifosfolípids (AAF) són un grup d‘immunoglobulines on es troben els
anticoagulants lúpics (AL), els anticossos anticardiolipines i anti-beta-2-glicoproteïna.
Reaccionen amb complexes de proteïnes i fosfolípids. Poden interferir en les reaccions
de coagulació, allargant les proves fosfolípids-dependents, com el TTPa.
OBJECTIU
Determinar la freqüència de prolongació del TTPa en presència d‘AAF, i estudiar si els
AAF i l‘alteració del TTPa s‘associen a trombosi.
MATERIAL I MÈTODES
Varem revisar els AL, anticossos anticardiolipines i anti-beta-2-glicoproteïna analitzats
al nostre hospital al 2011, i varem recollir el valor del TTPa i l‘existència o no de
trombosi per cada pacient. El TTPa es va determinar en coagulòmetres ACL TOP
(HemosIL-Syntasil), l‘anticoagulant lúpic amb la prova del verí de serp Russel diluït
(HemosIL-LACscreen/LACconfirm), i els anticossos anticardiolipina i anti-beta-2glicoproteïna mitjançant tècniques d‘ELISA.
RESULTATS
Es van estudiar 404 pacients, 251 (62%) dones i 153 (38%) homes. Mitjana d‘edat: 48
anys [0-95]. L‘AL es va determinar en tots ells. En 299 (74%) va ser negatiu, 70 (17%)
positiu dèbil, 23 (6%) positiu fort i 12 (3%) positiu moderat. Els anticossos
anticardiolipina i anti-beta-2-glicoproteïna es van determinar en 188. Els anticossos
anticardiolipina van ser positius en 8 (4%) i els anti-beta-2-glicoproteïna en 6 (3%). El
rati de TTPa va ser normal en 351 (87%) i allargat en 53 (13%).
De tots els pacients, 247 (61%) presentaven trombosi (arterial en 78 (31,6%), venosa
168 (68%) i mixta 1 (0,4%).
Els pacients amb una o més de les tres proves positives tenien un percentatge major
de TTPa allargat que els pacients amb totes negatives (28% vs 9%, p<0.001), i major
percentatge de trombosi (53% vs 40%, p=0.049). En pacients amb TTPa allargat no es
va trobar major percentatge de trombosi que en pacients amb TTPa normal.
CONCLUSIONS
Els AAF s‘associen a major percentatge de TTPa allargat i de trombosi. En la nostra
sèrie, la prolongació del TTPa no s‘associa a major risc de trombosi.
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22 AVALUACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES METROLÒGIQUES DEL SISTEMA
DE MESURA SYSMEX XT-4000i PER A L’ESTUDI DE LÍQUIDS BIOLÒGICS
Cano Corres, R.; Sánchez Álvarez, J; Sánchez Navarro, L.; Dot Bach, D.
Laboratori Clínic. Hospital Universitari de Bellvitge. L‘Hospitalet.
L‘analitzador Sysmex XT-4000i (Roche Diagnostics®) permet mesurar les magnituds
citològiques relacionades amb l‘estudi dels líquids biològics.
En aquest treball s‘avaluen les característiques metrològiques del XT-4000i per a la
mesura de les magnituds: Liq—Eritròcits; c.nom. (ERI), Liq—Leucòcits; c.nom. (LEU),
Lks(Liq)—Mononuclears; c.nom. (MN) i Lks(Liq)—Polinuclears; c.nom. (PMN) en el
líquid pleural (LPl), ascític (LAs) i cefaloraquidi (LCR).
S‘avalua la imprecisió intraserial (CV intra), interdiària (CVinter), el biaix relatiu (δr), la
capacitat de detecció i la contaminació, seguint les recomanacions de la guia CLSIH26-P2. Es realitza un estudi de la intercanviabilitat entre els valors mesurats amb el
XT-4000i i els obtinguts pel mètode de referència (recompte en càmera
hematocitomètrica (ERI i LEU) i recompte diferencial leucocitari per microscopia (MN i
PMN)). Es realitza un estudi d‘estabilitat entre les 0 i les 4 hores de la recepció de les
mostres a 4 i a 25ºC.
Els CVintra, CVinter i δr màxims obtinguts són, respectivament: 11,6%, 8,4% i 7,2% per a
LEU; 1,3%, 3,8% i 6,4% per a ERI. Els CVinter i δr màxims obtinguts són: 15,7% i 25,4% per a MN i 10,2% i 25,6% per a PMN.
El límit de detecció i el límit de quantificació són, respectivament: 0,002 i 0,013 x10 12/L
per a ERI; 0,002 i 0,026 x10 9/L per a LEU; 0,000 i 0,000 x10 9/L per a MN i 0,002 i
0,013 x109/L per a PMN.
Els percentatges de contaminació per a LEU i ERI són -0,11% i 0,00%,
respectivament.
Únicament són intercanviables els valors mesurats de les següents magnituds: MN i
PMN per a LPl; LEU per a LAs i ERI per a LCR.
Pel que fa a l‘estabilitat, no s‘observen diferències significatives (p>0,05) per a cap de
les magnituds estudiades.
L‘analitzador Sysmex XT-4000i presenta unes característiques metrològiques
adequades per a l‘estudi de les propietats citològiques del líquids.
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23 ESTUDI RETROSPECTIU DE LES ANOMALIES CROMOSÒMIQUES EN EL
DIAGNÒSTIC PRENATAL
A Cisneros1, I Granada1, A Carracedo1, A Galván1, E Santafé1, C Villena1, M Xandri1, N
Ruiz-Xivillé1, J Grau1, S Marcé1, J Ribera1, C Soriano1, C Pastor2, A Aluma3, E Trullen4,
A Zientalska5, J Lecumberri5, F Millá1, E Feliu1
1

Serv. d‘Hematologia Laboratori [Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep
Carreras], IJC, HUGTIP, ICO Badalona. 2Serv d‘Anàlisis Clínics. HGTIP. 3Atenció
primària CAP Dr. Robert, Badalona. 4Serv. de Ginecologia. Hospital Verge de la Cinta,
Tortosa. 5Serv. De Ginecologia i obstetrícia, HGTIP, Badalona.
INTRODUCCIÓ
L‘amniocentesi ha estat la tècnica escollida per el diagnòstic prenatal d‘anomalies
cromosòmiques. Recentment, la implementació del cribratge combinat de primer
trimestre (combina l‘anàlisi bioquímic i l‘ecografia), l‘anàlisi cromosòmic es realitza
preferentment en vellositats corials. Es recullen les anomalies cromosòmiques
detectades en líquid amniòtic (LA) des de 1999 a 2010 i les detectades en vellositats
corials (VC) des de 2008 a 2010 procedents de dos hospitals.
MATERIAL I MÈTODE
Es realitzen tres cultius independents de LA i s‘analitzen 20 metafases procedents de
dos cultius independents. En vellositats corials, sempre que es possible, es realitza
l‘estudi del cultiu curt (STC) i del cultiu llarg (LTC); s‘analitzen 10 metafases de cada
cultiu i quan no és possible s‘estudien 20 metafases del LTC.
RESULTATS
Es realitzen 3707 diagnòstics prenatals (3498 LA i 179 VC) entre 1999 i el 2010 amb
un 99,2% d‘èxit. Es detecten anomalies cromosòmiques en 83 (2,4%) LA dels quals 63
(76%) eren anomalies numèriques: trisomia 21 en 34 (54%), cromosomes sexuals en
16 (25,4%), trisomia 18 en 7 (11,1%), trisomia 13 en 4 (6,3%), i altres en 2 (3,2%). Les
restant 20 mostres eren anomalies estructurals: 11(55%) eren de novo i 9 (45%) eren
heretades. Dels 179 estudis en VC, es detecten anomalies cromosòmiques en 22
(12,3%); no es detecten anomalies estructurals, i tres casos eren ser mosaics
confinats a placenta (MCP) per tant el nombre de casos alterats era de 19 (10,6%):
trisomia 21 en 9 (47,4%), cromosomes sexuals en 5 (26,3%), trisomia 18 en 4 (21%) i
trisomia 13 en 1 (5,3%).
CONCLUSIONS
L‘estudi de VC augmenta la detecció de cariotips anòmals (2,4% vs 10,6%). El
cribratge combinat de primer trimestre presenta més sensibilitat. El rang d‘anomalia
cromosòmica és més alt que en altres estudis, però el tipus d‘anomalia és similar a
altres publicacions.
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24 CARIOTIP I MICROARRAYS EN EL DIAGNÒSTIC PRENATAL: A PROPÒSIT
D’UN CAS
A Cisneros1, I Granada1, A Carracedo1, A Galván1, E Santafé1, C Villena1, M Xandri1, N
Ruiz-Xivillé1, J Grau1, L Zamora1, M Cabezón1, D Dominguez1, A Zientalska2, I Blanco3,
Ll Armengol4, O Villa4,5, J Lecumberri2, F Millá1.
1

Serv. d‘Hematologia Laboratori [Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep
Carreras], IJC, HUGTIP, ICO Badalona. 2Serv. de Ginecologia, HUGTIP, Badalona.
3
Serv de Consell Genètic HUGTIP, ICO Badalona. 4qGenomics, PRBB, Barcelona.
5
Unitat de Genètica, Universitat Pompeu Fabra i CIBERER, Barcelona.
INTRODUCCIÓ
Els microarrays són una tècnica cada cop més implementada en la rutina del
diagnòstic post-natal. La seva utilització en el diagnòstic prenatal és encara
controvertida però pot arribar a ser molt útil. Es presenta un cas en el que els
microarrays van aportar informació molt important per el consell genètic.
CAS
Es presenta una dona de 32 anys que consulta al servei de ginecologia per embaràs
de 22 setmanes de gestació i cap control anterior. L‘ecografia va ser normal però
davant l‘angoixa materna es decideix realitzar una amniocentesi. L‘estudi citogenètic
mostra un cariotip alterat: 46,XY,add(3)(p25)[22]. Davant la sospita d‘una translocació
heretada en desequilibri s‘analitza la sang perifèrica dels progenitors amb un resultat
normal. Per tant l‘anomalia era de novo i el risc d‘anomalia fetal era de com a mínim un
6%.
Per tal de caracteritzar l‘anomalia citogenètica i ajustar el risc fetal, es van enviar
cèl·lules de líquid amniòtic per l‘estudi de microarrays (400K oligonucleotide array).
Aquest anàlisi va identificar una monosomia parcial: arr 3p26.3(36,875-1,955,953)x1 i
una trisomia parcial: arr 8p23.3p22(151,272-13,580,499)x3. Segons les publicacions i
les bases de dades, aquesta alteració estava associada a retràs mental, problemes de
desenvolupament i malformacions. El genetista clínic va informar a la parella i van
decidir interrompre la gestació.
Per determinar el risc de recurrència en futures gestacions i descartar possibles
reordenaments críptics es realitza FISH (BAC RP11-655O17 3p26.3 i BAC RP11796K11 8p23.3) sobre les metafases dels progenitors. Els resultats de FISH van ser
normal, per tant, excloent un mosaic germinal, l‘anomalia es considera de novo.
CONCLUSIONS
Els microarrays ajuden a la caracterització de l‘anomalia detectada per citogenètica i
permet ajustar el risc fetal. La combinació de les tècniques és crucial per estudiar el
risc de recurrència i poder oferir un correcte consell genètic.
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25 IMPLICACIÓ DELS DEFECTES HEREDITARIS DE L'ERITRÒCIT
L'ETIOLOGIA DE L'ANÈMIA A MOÇAMBIC, EN NENS MENORS DE 5 ANYS

EN

Maria del Mar Mañú Pereira 1, Jessica Abad López1, Ruth Aguilar2, Cinta Moraleda3,
Joan Lluís Vives Corrons1, Clara Menéndez2
1. Unitat d'Eritropatologies. Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
2. Barcelona Center for International Health Research (CRESIB), Barcelona
3. Centro de Investigação em Saúde de Manhiça (CISM), Manhiça, Moçambic
INTRODUCCIÓ
L'anèmia és un problema mundial de salut amb màxima prevalença a l'Àfrica on un
67% dels nens menors de 5 anys i gairebé el 50% de les dones la pateixen. Els plans
d'actuació van dirigits al tractament del dèficit de ferro, d'àcid fòlic i de la malària, però
hi ha altres causes d'anèmia de les quals es desconeix el seu impacte. En aquest
estudi es pretén analitzar l'impacte de les causes més comunes de les alteracions
congènites de l'eritròcit: hemoglobinopaties estructurals, talassèmies i dèficit de G6PD
en l'etiologia de l'anèmia en menors de 5 anys de Manhiça, Moçambic.
MATERIAL I MÈTODE
S'han analitzat 798 mostres de sang total impregnades en paper cromatogràfic, 462
casos (He <11g/dL) i 336 controls (He> 11g/dL). L'estudi de hemoglobines es va
realitzar mitjançant HPLC (Beta-Thal short program.Bio-Rad ®). El cribratge de dèficit
de G6PD es va realitzar mitjançant la tècnica de la taca fluorescent. El cribratge d'alfa
talassèmia del 3.7Kb es va realitzar mitjançant GAP-PCR amb una mida de mostra de
63 casos (Hb <11g/dL) i 70 controls (He> 11g/dL). Les variants estructurals es van
confirmar mitjançant ARMS-PCR o seqüenciació.
RESULTATS
L'estudi de hemoglobines va mostrar 4 casos de hemoglobinopaties S en estat
heterozigot i 2 casos de hemoglobinopatia E en estat heterozigot. A causa de la
degradació de la mostra es va calcular un rang de normalitat per a la HBA2 específic
per el mostreig (<5%) identificant-6 casos com possibles portadors de beta talassèmia,
pendents de seqüenciació. El cribratge de dèficit de G6PD va mostrar un total de 72
casos positius. El cribratge d'alfa talassèmia va mostrar 92 heterozigots i 62
homozigots per a la mutació del 3.7kb.
DISCUSSIÓ
La freqüència l'al·lel portador de la mutació del 3.7kb de l'alfa talassèmia és d'un
46,03% en els casos mentre que en els controls és d'un 35,71%. Els estudis
preliminars indicarien que aquesta diferència és significativa, no ho és així en el cas de
la distribució trobada entre casos i controls per a les hemoglobinopaties estructurals,
beta talassèmia o dèficit de G6PD, en l'estudi estadístic multivariant que s'està duent a
terme per establir les diferents causes d'anèmia en la població infantil de Moçambic.
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26 HEMOGLOBINOPATIA DE BAIXA AFINITAT DEGUDA A UNA MUTACIÓ "DE
NOVO" EN LA CADENA BETA GLOBINA CD66 AAA> ATA: PRIMERA
DESCRIPCIÓ
Maria del Mar Mañú Pereira 1, Jessica Abad López1, Carmen Loureiro2, Jl Vives
Corrons1
1. Unitat d'Eritropatologia. Hospital Clínic. Universitat de Barcelona
2. Servicio de Hematologia. Hospital Meixoeiro.Vigo
INTRODUCCIÓ
Les hemoglobinopaties amb afinitat alterada per l‘oxigen es caracteritzen per presentar
o bé una alta afinitat per l‘oxigen, el que produeix una eritrocitosis secundària a l‘estat
de desoxigenació dels teixits, o bé una baixa afinitat per l‘oxigen, produint una anèmia
crònica lleu. Presentem, en aquest estudi, la primera descripció d‘una nova variant de
l‘hemoglobina de baixa afinitat per l‘oxigen.
CAS CLÍNIC
Dona de 12 anys d'origen espanyol remesa a consulta per retard de creixement. Es
objectiva anèmia discreta (Hb 106g / L) normocítica-normocrómica amb normalitat de
la resta de paràmetres de l'hemograma i bioquímics, destacant valors d'eritropoetina
baixos en relació a l'anèmia (8,5 mU / mL). Es realitza estudi bàsic de hemòlisi incloent
estudi de hemoglobines, resistència osmòtica eritrocitària i enzims eritrocitaris. La
separació de hemoglobines mitjançant HPLC mostra la presència en estat heterozigot
d‘una variant de l'hemoglobina de cadena beta globina, per la qual cosa es procedeix a
la seqüenciació del gen. A més es va realitzar un estudi d'estabilitat de l'hemoglobina i
l'estudi d'hemoglobines en els progenitors.
RESULTATS
La seqüenciació del gen de la beta globina va mostrar una mutació per substitució en
el CD 66 AAA> ATA que és responsable del canvi d'aminoàcid Lys> Ile. L'estudi
d‘estabilitat va ser normal. La variant no es troba mitjançant HPLC en cap dels
progenitors.
DISCUSSIÓ
La mutació identificada CD66 AAA> ATA no es troba descrita a la base de dades per
hemoglobinopaties globina Generalitat Server, però trobem tres descripcions que
afecten a aquest mateix codó, en dues de les quals s‘ha realitzat l'estudi d‘afinitat amb
resultat de baixa afinitat. Pel que, a espera dels resultats de l'estudi de funcionalitat, i
en relació a la clínica vam concloure que es tracta d'una nova descripció d'una mutació
responsable d'una hemoglobina de baixa afinitat trobada "de novo" en aquesta família.
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27 PORTAL DE LA XARXA EUROPEA ENERCA (WEB WWW.ENERCA.ORG):
SERVEIS EN LÍNIA PER AL DIAGNÒSTIC I SEGUIMENT DE PACIENTS AMB
ANÈMIES MINORITÀRIES.
Maria del Mar Mañú Pereira 1, Laura Olaya Costa1, Àlex Argemí2, Jessica Abad López1,
Joan Lluís Vives Corrons1. (En representació del consorci d'ENERCA)
1. Unitat d'Eritropatologia. Hospital Clínic. Universitat de Barcelona
2 Comunicació Corporativa. Hospital Clínic. Universitat de Barcelona
INTRODUCCIÓ
ENERCA "European network for Rare and Congenital Anaemias", projecte en tercera
fase finançat per la Comissió Europea (Executive Agency for Health Consumers),
s'inicia l'any 2002 amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels pacients afectats
per alguna anèmia rara així com reduir les desigualtats en el diagnòstic i seguiment
d'aquests pacients a Europa. Les xarxes d‘informació són crucials en el cas de les
malalties rares a causa que hi ha molt pocs pacients amb una àmplia distribució
geogràfica, el que comporta en moltes ocasions la impossibilitat per al professional
d‘accedir a informació actualitzada de la malaltia o fins i tot mètodes de diagnòstic o
protocols de tractament. Amb l‘objectiu de facilitar l‘accés de professionals i pacients a
la més recent i contrastada informació sobre anèmies minoritàries, ENERCA llança el
febrer de 2011 el seu nou portal en línia www.enerca.org.
MÈTODES
El nou portal d'ENERCA permet a professionals i pacients poder accedir a un llistat
d‘experts europeus, de centres de diagnòstic i de seguiment clínic, així com
d‘associacions de pacients distribuïts per països i malaltia. Un dels objectius
primordials és millorar l‘educació continuada i formació postgraduada dels
professionals sanitaris, i per a això el nou portal d'ENERCA ofereix la possibilitat de
consultar les ponències realitzades per experts en els últims congressos europeus de
anèmies rares i actualment està desenvolupant una plataforma d'e-learning que
permetrà l'autoaprenentatge de les recomanacions de diagnòstic i seguiment clínic de
l'anèmia falciforme i talassèmia mitjançant casos clínics interactius.
RESULTATS
La nova pàgina d'ENERCA www.enerca.org està disponible en línia de manera
pública des del 28 de febrer de 2011. Des de llavors, 57 professionals de 49 centres
de diferents països i 9 associacions de pacients s‘han registrat a la mateixa.
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28 TRANSFUSIÓ D’UNITATS FRACCIONADES DE CONCENTRATS D’HEMATIES.
EXPERIÈNCIA DE DOS ANYS
Flora Moya Teixidó1, Marià Valdés Oliveras2, Anna Cortés Bosch de Basea3 , Josepa
Mateu Valldosera3, Ma. Teresa López González3, Ma. Isabel Sanz Cabrerizo3
1

Banc de Sang i Teixits
Servei de Medicina Interna, Hospital de Viladecans, Institut Català de la Salut
3
Laboratori Clínic, Hospital de Viladecans, Institut Català de la Salut
2

INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS
En les conclusions dels últims informes d‘ Hemovigilància a Catalunya , es recull
l‘augment de casos d‘edema pulmonar cardiogènic postransfusional. Donat que l‘edat
dels receptors és un factor predisposant de sobrecàrrega cardíaca i que el 60% dels
nostres receptors tenen més de 70 anys, a l‘any 2010 i 2011, a l‘Hospital de
Viladecans, hem iniciat la transfusió d‘unitats fraccionades de concentrats d‘hematies
(HF) enlloc de les unitats de concentrat d‘hematies convencionals (H), com a
prevenció de l‘edema agut. Presentem l‘experiència d‘aquests dos anys.
MATERIAL I MÈTODE
El canvi en la política transfusional es va aprovar en la Comissió de Transfusió, les
unitats van ser fraccionades en el Banc de Sang i Teixits, amb segelladora estèril de la
tubuladura. Les proves de compatibilitat transfusional es van efectuar amb el sistema
analític de BIO-RAD. Estudiem les sol·licituds presentades, l‘edat i el nombre de
receptors i els efectes adversos durant aquest període.
RESULTATS
 Les transfusions amb unitats de HF han anat augmentant i han passat d‘un 23 %
de tots els components hemàtics a l‘any 2010 a un 41 % en el segon any. També
han augmentat els receptors, de 51 pacients a 186.




Les sol·licituds de transfusió primer es van generar en el servei de medicina de
forma majoritària i posteriorment en el servei d‘urgències fins a representar un 54
% i un 30 % del total de les sol·licituds d‘hematies, respectivament.
S‘han notificat 3 casos d‘ edema agut per sobrecàrrega en tres pacients transfosos
amb H i cap en els transfosos amb HF.

CONCLUSIONS
La implantació d‘ un sistema de transfusió amb HF es fàcil i no genera problemes de
gestió de l‘ estoc.
Les transfusions han estat ben tolerades en tots els casos.
Durant el segon any ha avançat la implantació de la transfusió d‘aquest component
sanguini en diversos serveis. A més del servei de medicina interna que va ser el
pioner, s‘ha començat a transfondre unitats fraccionades de concentrat d‘hematies a
malalts atesos pels serveis de cirurgia general i traumatologia i, en quantitats
destacades, per la unitat d‘urgències.
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29 UTILITAT DE LA MESURA DE LES CÈL·LULES D’ALTA FLUORESCÈNCIA EN
L’ANALITZADOR SYSMEX XT-4000i PEL CRIBRATGE DE CÈL·LULES
NEOPLÀSIQUES EN ELS LÍQUIDS BIOLÒGICS
Sánchez Álvarez J.; Cano Corres R.; Sánchez Navarro L.; Dot Bach, D.
Laboratori Clínic. Hospital Universitari de Bellvitge. L‘Hospitalet.
El Sysmex XT-4000i (Roche Diagnostics®) és un analitzador hematològic que permet
mesurar en líquids biològics (LB) la concentració de nombre de leucòcits i eritròcits així
com mesurar el nombre de cèl·lules mesotelials, neoplàsiques i histiòcits, agrupades
com a ―cèl·lules d‘alta fluorescència‖ (CAF), en relació a 100 leucòcits.
En aquest treball es comparen, en diferents LB, el nombre de CAF mesurades per el
XT-4000i i l‘obtingut mitjançant el recompte microscòpic i s‘avalua la capacitat del XT4000i per el cribratge de cèl·lules neoplàsiques.
S‘estudien 18 líquids ascítics (LAs), 20 pleurals (LPl) i 5 líquids cefaloraquidis (LCR).
Es realitza un estudi de correlació entre les CAF mesurades per l‘analitzador i
l‘obtingut per microscòpia. Es calcula, per cadascun dels líquids, la mitjana de CAF i el
valor màxim i mínim obtingut.
S‘avalua la sensibilitat i l‘especificitat que presenta l‘XT-4000i per a la detecció de
cèl·lules neoplàsiques. Els resultats mesurats per l‘analitzador es comparen amb els
de l‘estudi citopatològic, classificats com compatibles/no compatibles amb neoplàsia.
El valor discriminant utilitzat és la presència de 4 o més CAF (VD4).
La r de Spearman i l‘interval de confiança per a cada tipus de LB són:
LPl r =0,80 [0,48;0,93], LAs r = 0,52 [0,05;0,80] i LCR r= -0,94 [-1,00;0,19].
Les mitjanes i els valors màxim i mínim de CAF de l‘XT-4000i i del recompte
microscòpic són, respectivament:
LPl: 9,75 [0;63,6] i 78,13 [4;400], LAs: 12,42 [0,1;42,7] i 64,82 [0;209] i LCR: 6,26
[0;12,9] i 5,4 [2;12].
La sensibilitat del VD4 és 100% i l‘especificitat 33%. La proporció de revisions
microscòpiques és del 74%.
Malgrat la bona correlació observada, l‘analitzador informa d‘un nombre inferior de
CAF comparat amb la microscòpia. La baixa especificitat del VD4 per el cribratge de
cèl·lules neoplàsiques dóna lloc a un excessiu nombre de revisions microscòpiques.

67

30 LINFOMA DE CÉLULAS DEL MANTO (LCM) DE DIAGNÓSTICO ATÍPICO
I Sierra, AL Galiano, R Martin, M Raya, S Vergara, N López, I Rodríguez-Hernández, I
Granada, J Juncà, F Millà.
Laboratorio de Hematología. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona.
FUNDAMENTO
El LCM se caracteriza por presentar la translocación t(11;14)(q13;q32), que conduce a
una expresión aberrante de la ciclina D1(CD1). Se han descrito casos cuya morfología
y/o inmunofenotipo son típicos, y sin embargo no expresan la CD1. El objetivo del
trabajo fue describir los casos de LCM de diagnóstico atípico en un centro y evaluar su
evolución.
PACIENTES Y MÉTODO
Se revisaron las características biológicas de los casos diagnosticados de LCM en
nuestro centro entre 2000 y 2011 (n=39). Se consideraron de morfología atípica
aquellos casos que no presentaran núcleo irregular o hendido y escaso citoplasma; de
inmunofenotipo atípico los casos que no coexpresaran los antígenos celulares CD5 y
CD19, y de citogenética atípica aquellos con ausencia de t(11;14), o cuyo estudio por
FISH no mostrara la presencia de CD1. Se descartaron 7 casos por información
insuficiente; 6 casos expresaban CD23, dificultando el diagnóstico diferencial con otros
LNH. Tres casos (8%) cumplieron los criterios establecidos de diagnóstico atípico.
Caso 1: Biopsia de ganglio linfático con linfocitos de núcleo regular con nucleolo
central. El inmunofenotipo y la citogenética fueron diagnósticos de LCM. Se inició
tratamiento paliativo con escasa respuesta; falleció a los 4 meses del diagnóstico.
Caso 2: Estudio en médula ósea que mostró un inmunofenotipo CD19 positivo, CD5
negativo, con morfología y citogenética típicas de LCM. El paciente no respondió a la
quimioterapia y falleció a los 12 meses del diagnóstico. Caso 3: Estudio en sangre
periférica con linfocitos de núcleo regular y prolongaciones citoplasmáticas; FISH
negativo y citogenética con ausencia de la t(11;14). El inmunofenotipo sugería LCM.
No precisó tratamiento y está estable a los 144 meses del diagnóstico.
CONCLUSIÓN
El LCM de diagnóstico atípico es infrecuente. De los casos descritos, 2 tuvieron un
curso agresivo con supervivencia inferior a un año, y el tercero tuvo un
comportamiento indolente.
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31 ALTERACIONES FENOTÍPICAS Y CITOGENÉTICAS
MIELODISPLÁSICOS: ESTUDIO PRELIMINAR

EN

SÍNDROMES

S.Vergara, M.Raya, N.López, MC.Villena, L.Ruiz, V.Barragán, C.Juan, E.Vila,
R.Alberti, J.Juncá, J.Grau, F.Millá.
Servicio de Hematologia. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona.
Barcelona.
INTRODUCCIÓN
Recientemente se ha incorporado el estudio inmunofenotípico al diagnóstico de
Síndromes Mielodisplásicos (SMD) conjuntamente con la morfología y la citogenética.
OBJETIVOS:
Comprobar si existe correlación entre las alteraciones inmunofenotípicas según el
sistema descrito por Arjan A. Van de Loosdrecht et al (Haematologica 2009) con el
IPSS (International Prognostic Score System).
PACIENTES, MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha estudiado un total de 15 pacientes, 10 varones y 5 mujeres, con edades
comprendidas entre 35 y 78 años con una mediana de 65.
Para el estudio de inmunofenotipo se utilizó un citómetro FC500 de Beckman Coulter y
anticuerpos monoclonales de Immunotech.
El estudio citogenético se realizó mediante cultivo de 24 horas de células procedentes
de médula ósea y el cariotipo se formuló según la normativa ISCN 2009.
RESULTADOS
Se excluyeron 6 pacientes, 3 por ser leucemias agudas y 3 por estudio no valorable.
Los resultados obtenidos en los 9 pacientes restantes se reflejan en la siguiente tabla:
Comparativa entre Score IF e IPSS
PACIENTE
EDAD Score IF
1
2
3
4
5
6
7
8
9

65
64
78
64
56
67
69
70
66

4
5
2
6
6
2
3
2
5

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

CONCLUSIONES
En este número limitado de pacientes no existe una correlación directa entre el grado
de alteración fenotípica y el IPSS.
Sin embargo sÍ que se observa que los SMD con IPSS más alto se asocian a un
mayor número de alteraciones fenotípicas.
Estos resultados son preliminares, el estudio debe ampliarse con un número mayor de
pacientes.
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32 DETERMINACIÓ DE CÈL·LULES CD34+ EN PACIENTS EN HEMODIÀLISIS
CRÒNICA i FACTORS DE RISC CARDIOVASCULAR
E. Viñets, L.Cañas², C.Villena, Y.Díaz, I.Sierra, A.L.Galiano, R.Martín, M.Fernandez,
R.Romero², I. Rodriguez, R. Albertí, J.Juncà, F. Millà.
Laboratori d‘Hematologia HUGTIP, 2 Servei de Nefrologia. H. Germans Trias i Pujol
INTRODUCCIÓ
Les cèl.lules CD34+ són un marcador de superfície de les cèl.lules progenitores
endotelials, que juguen un paper molt important en el manteniment de l‘endoteli
vascular. Les malalties cardiovasculars són la principal causa de morbimortalitat en els
pacients amb insuficiència renal crònica en programa d‘hemodiàlisi.
OBJECTIU
1- Determinació i quantificació de cèl·lules CD34+ en sang perifèrica d‘una població
estable en programa d‘ hemodiàlisi crònica.
2- Analitzar la relació entre el recompte de cèl·lules CD34+/µl de sang perifèrica amb
els paràmetres de diàlisis i factors de risc vascular d‘aquesta població.
PACIENTS I MÈTODE
Número de pacients 39; edat 65,5 +/-16,3 anys; temps HD 20 (1-94)m.
Per a el recompte de CD34+ s‘ utilitzen anticossos monoclonals anti CD34 PE, CD45
FITC, Isotip PE, 7- AAD, solució de lisis i Perfect-Count Microesferas. La sang
s‘analitza mitjançant citometria de flux, analitzant un mínim de 100 cèl·lules CD34+.
Per a l‘adquisició s‘ha utilitzat el software BD FACS Diva ( v.6.1.1). Les cèl·lules
CD34+ compleixen el següent patró de tinció: CD34+, CD45 low i 7-AAD neg. Per
determinar el número absolut de cèl·lules CD34+ s‘aplica la fòrmula descrita en les
guies ISHAGE (Internacional Society of Hematoteraphy and Graft Enginering):
nº events CD34+
cèl·lules CD34+/µl = ---------------------- x nº valor beads
nº total beads
RESULTATS
Mitja de CD34+ de la nostra població: 1.53 (0.35-4.13) cèl/μL. 84% HTA, 39.1%
dislipèmia i 34.8% diabetes mellitus. 58.7% dels pacients realitzen HD a través de la
FAVI. Hb 11.1 (7.2-13.2) g/dl. PCR 9.58 (0.69-137.2) mg/L. CD34+ en pacients amb
FAVI (1,76±0,73, CD34+ catéter tunelitzat 1,5±1,04; p= 0,04). Correlació positiva entre
albúmina- CD34+ (r=0.33; p=0.04).
CONCLUSIONS
1- Els pacients amb albúmina més baixa i els que realitzen hemodiàlisi a través de
catèter tunelitzat, tenen un menor recompte de CD34+. No existeix una relació
directa amb l‘índex de massa corporal.
2- Els pacients dislipèmics i aquells que prenen estatines, tenen un recompte
menor de CD34+.
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IMMUNOLOGIA
33 VALORACIÓ DELS RESULTATS DE LA IGE ESPECÍFICA A L’ÀREA DEL
VALLÈS OCCIDENTAL
E. Moreno, P. Pujalte, D. Alegre, M. Alsina.
Caltab. Viladecavalls
INTRODUCCIÓ
El laboratori Catlab dona cobertura a la comarca del Vallès Occidental amb dos
centres hospitalaris i 43 CAPs. Per tal d‘ajudar als clínics a racionalitzar la demanda
hem revisat els resultats obtinguts en els últims 2 anys.
MATERIAL I MÈTODES
S‘ha realitzat un estudi retrospectiu de 49.209 determinacions obtingudes els anys
2010 i 2011 registrant l‘edat del pacient, tipus d‘al·lergen, resultat i estacionalitat.
RESULTATS
Un 37.7 % de determinacions han donat un resultat positiu (cut off >0.35kU/L). Els
al·lèrgens alimentaris son els mes demanats en la franja d‘edat de 0 a 5 anys. El major
percentatge de resultats positius d‘aeroal·lèrgens es dona entre els 18 i 45 anys. En la
taula següent es mostra la n de cada grup, el seu al·lergen mes sol·licitat amb el seu
percentatge de positivitat.
Àcars
Dermatophagoide
s pteronnysinus
Pol·lend'arbres
Olivera
Mescles
Phadiatop
inhalants

(n=3879) Aliments
71,7%
(n=2493)
(n=3037)
62,3%
(n=1470)

(n=19375)

Alfalactoalbúmina

Pol·len de gramínies (n=2897) Pol·len d'herbes
77,8%
(n=1011)

Raigras

(n=10478) Floridures i llevats
42,5%
(n=8493)

14,3%
(n=2769)

Epidermis i
(n=3339)
proteïnes animals
45,5%
Caspa de gos
(n=1538)

Alternaria
alternata

Llanten

(n=1348) Medicaments
48,1%
(n=730)

Amoxicil·lina

(n=2141)
47,1%
(n=533)
(n=1641)
1,72%
(n=522)

D‘acord amb l‘època de màxima pol·linització obtinguda mitjançant l‘estació de
pol·linosis de Cerdanyola-UAB, el pic de les positivitats del aeroal·lèrgens presenta un
retard de dos mesos aproximat excepte el Canyís i la Savina que es mantenen
estables tot l‘any.
CONCLUSIONS
Destaca la baixa rendibilitat del estudi d‘al·lèrgens alimentaris explicable per la
coincidència de la simptomatologia clínica amb la d‘altres patologies. Aquesta pot ser
també la raó del menor numero de resultats positius dels al·lèrgens obtinguts en els
pacients < 5 anys i > 65anys. A més seria interessant estudiar les dades separant la
procedència de primària i de especialistes.
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34 DETECCIÓN DE ANTICUERPOS ANTI-CASPR2
DIAGNOSTICADO DE SÍNDROME DE ISAAC

EN

UN

PACIENTE

Quiles Fortuny V., Grande Armas J., Llovet Lombarte M.I Pérez Moreno M.M.O., Picó
Plana E., Centelles Serrano M.J., Jardí Baiges A.
Laboratori d‘Anàlisis Clíniques. Hospital Verge de la Cinta. Tortosa
Algunos tipos de tumores expresan proteínas onconeuronales altamente inmunógenas
que dan lugar a anticuerpos dirigidos contra componentes neuronales. Éstos originan
un conjunto de síntomas neurológicos llamados síndromes paraneoplásicos que en
ocasiones preceden a la detección del tumor.
En el Síndrome de Isaac (neuromiotonía) se encuentran presentes anticuerpos anti
canales de potasio voltaje dependientes (anti-VGKC), entre los que se hallan los
anticuerpos anti-CASPR2 (proteína asociada a la contactina 2).
CASO CLÍNICO
Varón de 74 años que presentó en octubre 2008 un cuadro paroxístico de dolor y
hormigueo desde el tronco hasta las extremidades inferiores y que remite con
pregabalina. Tras la mejoría, no se llegó a ningún diagnóstico definitivo (anticuerpos
antineuronales habituales (Yo, Hu, Ri, CV2 y antififisina) negativos en LCR y suero).
En mayo de 2011 acude a la consulta de neurología debido a la reaparición y
agravamiento de los síntomas, donde se orienta como Síndrome Constitucional vs
Síndrome Paraneoplásico. Se le solicita una analítica completa y un PET-TAC y se le
diagnostica de neoplasia de pulmón. Cabe destacar un resultado positivo, a títulos
elevados en los anticuerpos antinucleares (patrón nucleolar compatible con antifibrilarina (U3-RNP)). En noviembre de ese mismo año se efectúa la resección del
tumor pero, a pesar de ello, en diciembre sigue presentando los síntomas
paraneoplásicos con clínica de fasciculaciones en las extremidades, así como
dificultad al andar. En enero de 2012, se repite el estudio inmunológico del LCR y
suero con la sospecha de Síndrome de Isaac. Los resultados demuestran la presencia
de anticuerpos anti-CASPR2, confirmando así el origen autoinmune de la
neuromiotonía.
DISCUSIÓN
Los anticuerpos antineuronales son de gran utilidad en el diagnóstico precoz de
determinados carcinomas. En nuestro caso, entre la aparición de los síntomas
neurológicos y el hallazgo del tumor pulmonar pasaron aproximadamente tres años.
Esto pone de manifiesto la importancia de que el laboratorio disponga de la
información clínica necesaria para conseguir un diagnóstico precoz en este tipo de
pacientes.
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MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA

35 ESTUDIO DE LA RENTABILIDAD DE LA INMUNOCROMATOGRAFÍA PARA EL
DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES POR G. lamblia Y Cryptosporidium spp
Mireya Alcaide Jordà, María Carrasco Díaz, Jordi Hernández Bolaños, Ester Fuentes
Castilla, Natalia Pagan Maldonado, María del Carmen Colomer López, Gema
Fernández Rivas
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
INTRODUCCIÓN
Las técnicas parasitológicas son largas y necesitan personal entrenado.
Tradicionalmente el diagnóstico de las giardiasis se realiza mediante la observación
microscópica de heces. Y para el diagnóstico de Cryptosporidium spp se realizan
tinciones especiales. Las técnicas de inmunocromatografía pueden ser una alternativa
para diagnosticar estas infecciones dada su sensibilidad y rapidez de procesamiento.
OBJETIVOS
Comparar los resultados obtenidos con la técnica rápida de G. lamblia y
Cryptosporidium spp (RIDA Quick Cryptosporidium Giardia Combi ®, Alere)
con técnicas tradicionales en parasitología y estudiar la rentabilidad de estas técnicas
de para detectar infecciones por G. lamblia y Criptosporidium spp .
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio paralelo de 48 muestras realizado durante marzo y abril del 2010 a partir de
heces remitidas para estudio parasitológico. Una de las tres muestras seriadas
enviadas al laboratorio sin fijador se realizó la ICT. Con el resto se realizaron las
técnicas parasitológicas clásicas. Aquellos pacientes con sospecha de infección por
Cryptosporidium spp se les realizó una tinción de auramina y observación en
microscopio de fluorescencia.
RESULTADOS
De las 48 muestras analizadas, 42 fueron negativas (91.6%), de las positivas 2 fueron
positivas débiles (1 para G. lamblia y otra Cryptosporidium) y en el examen
parasitológico no se observaron parasitos. Las muestras positivas fueron 4, (8.4%),
correspondiendo 3 a G. lamblia y 1 a Cryptosporidium spp. Según nuestros resultados
la sensibilidad del kit, fue del 100%, especificidad 95.4% ,VPP 66.6% y VPN 100%.
Asimismo, los resultados de la ICT se obtenía en sólo 15 minutos, mientras que el
examen parasitológico se demoraba una media de 2.5 días.
CONCLUSIONES
 Este kit es una buena técnica para detectar estos dos parásitos .
 Simplifica el trabajo y manipulación de la muestra.
 El tiempo de obtención de resultados es menor, diagnosticándose antes estas
infecciones parasitárias.
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36 INMUNOBLOT SYPHILIS SCORE
David Antillano Martínez, Ana Gracia Martinez, Ignasi Bosch Gomez, Jorge Díaz
Unitat de tuberculosi experimental. IGTP. Badalona
OBJETIVO
Evaluar una técnica de inmunoblot para sífilis. Se han utilizado muestras previamente
analizadas mediante el diagnóstico serológico convencional utilizado en nuestro
laboratorio. Éste incluye una prueba reagínica y tres pruebas treponémicas.
Hemoaglutación pasiva, inmunofloresencia indirecta y una prueba inmunoenzimática.
MATERIAL Y MÉTODOS
Hemos utilizado para este estudio, 17 sueros obtenidos de seroteca. El criterio
utilizado para considerar una muestra como positiva, ha sido tener al menos dos de
tres pruebas treponémicas positivas.
Han sido catalogadas 7 muestras como positivas, 6 negativas y 4 como serologia
discordante al no cumplir el criterio arriba mencionado y tener únicamente una de tres
pruebas treponémicas positivas. La técnica evaluada es el inmunoblot INNO-LIA
Syphilis score (Innogenitics Bélgica), en la que los anticuerpos detectados son
específicos frente a diferentes antígenos de la bacteria Treponema pallidum.
Son tres proteínas inmunodominantes recombinantes (Tpn 15, Tpn 17, Tpn 47) y un
péptido sintético (TmPa); todos ellos inmovilizados en tiras de nylon. Todas las
muestras utilizadas han sido testadas con RPR (Biosystem SA Spain), TPHA
(Biosystem SA Spain), FTA-Abs (Biomerieux France) más una EIA para lues (Vircell
Spain).
RESULTADOS
Tanto en las 7 muestras positivas como en las 6 negativas se han confirmado el
mismo resultado por INNO-LIA. De las 4 muestras discordantes en 2 se obtuvo un
resultado negativo, en una indeterminado y en la otra positiva. Por lo tanto de estas
muestras discordantes, se pudo confirmar el diagnóstico de sífilis en una de ellas al
tener al menos otra pruebra treponémica positiva (INNO-LIA).
CONCLUSIONES
1.- En el 100 % de las muestras positivas o negativas por las técnicas treponémicas
convencionales se obtuvo el mismo resultado INNO-LIA.
2.- Por las técnicas convencionales se obtuvieron 4 resultados discordantes del total
de 17 muestras analizadas, mientras que por INNO-LIA se obtuvo sólo una (1/17), por
lo que podría sustituir alguna de las técnicas treponémicas convencionales utilizadas
en la actualidad.
3.- Técnica de fácil ejecución e interpretación.
4.- No requiere instalaciones especiales.
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37 AVALUACIÓ DE LA UTILITAT DE L’APARELL IRIS IQ200 PER A L’ANÀLISI
DEL SEDIMENT URINARI
Calzada Lladó P., Solé Enrech G., Mondéjar Muelas R., Vera Rodríguez C., Escribà
Bueno A., Calleja Augusto S., Huguet Ballester J.
Laboratori Core. General Lab, S.A. Labco. Barcelona.
INTRODUCCIÓ
L‘anàlisi del sediment urinari és una de les proves més sol·licitades al laboratori clínic.
El mètode manual tradicional és lent i laboriós, i presenta una amplia variabilitat
interobservador. Per aquest motiu, els laboratoris d‘anàlisi estan incorporant
progressivament aparells de microscopia automatitzada.
OBJECTIUS
Avaluar la utilitat de l‘aparell de microscopia òptica Iris iQ200 com a eina de cribatge
en l‘anàlisi del sediment urinari.
MATERIAL I MÈTODES
S‘analitzen, consecutivament per l‘aparell de microscopia òptica Iris iQ200 d‘Izasa i per
microscopia òptica convencional, 465 mostres d‘orina.
S‘estudia l‘eficiència diagnòstica del mètode automatitzat, prenent com a referència la
microscopia convencional.
Els resultats de nombre de leucòcits, hematies, cèl·lules epitelials, llevats, bacteris i
cristalls s‘agrupen en categories i es comparen mitjançant el coeficient de concordança
kappa de Cohen (programa estadístic SPSS).
Es consideren dos grups: (a) el total de les mostres i (b) un subgrup de 245 mostres
acceptades directament per l‘Iris.
RESULTATS
L‘eficiència diagnòstica en els grups a i b respectivament és: hematies S=84-86% i
E=92-94%, leucòcits S=83-75% i E=83-92% (valor discriminant de 10 cèl·lules/camp),
cèl·lules epitelials S=75-76% i E=91-91%, bacteris S=29-24% i E=92-96%, cristalls
S=47 i E=94% i llevats S=20 i E=69%.
Els resultats de concordança als grups a i b respectivament són: hematies K=0,480,49, leucòcits K=0,49-0,57, cèl·lules epitelials K=0,54-0,55, bacteris K=0,1-0,1,
cristalls K=0,41 i llevats K=0.
CONCLUSIONS
En mostres no patològiques, s‘observa una bona concordança respecte la microscopia
convencional pel que fa al nombre de leucòcits i cèl·lules epitelials, i moderada pels
hematies (recompte lleugerament superior). Les especificitats són elevades als tres
casos.
En mostres patològiques en canvi, és freqüent la confusió de leucòcits amb altres
elements i les falses lectures de bacteris i llevats, fent imprescindible la revisió manual
d‘aquestes mostres abans de l‘emissió dels resultats.
Aquests resultats, presenten l‘Iris com una eina útil pel cribratge de patologia urinària.
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38 ESTUDIO COMPARATIVO DEL RESULTADO DEL UROCULTIVO EN EL
ÁMBITO HOSPITALARIO Y AMBULATORIO
Carrasco Díaz M., Hernández Bolaños J., Fuentes Castilla E., Pagan Maldonado N.,
Colomer López M.C., Alcaide Jordà M.
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
INTRODUCCIÓN
Las infecciones del tracto urinario son las más frecuentes, tanto en pacientes
ambulatorios como hospitalarios.
OBJETIVOS
Observar qué distribución presentan los resultados de urocultivo en dos poblaciones
diferentes: hospitalaria y ambulatoria.
Comparación del porcentaje y distribución en función de edad y sexo de los resultados
contaminados, positivos y negativos en urocultivos con sedimento patológico.
MATERIAL Y MÉTODOS
De un total de 16528 orinas recibidas entre octubre 2010 y octubre 2011, 6142
presentaban sedimento patológico. Dichas muestras se sembraron en agar CPS con
lectura a las 24 horas. Para el estudio se consideraron las muestras positivas,
negativas y contaminadas. Finalmente se compararon dichos resultados entre las
orinas de los dos ámbitos en función del sexo y edad.
RESULTADOS
El 83% de orinas con sedimento patológico fueron de origen hospitalario y el 17%
ambulatorio. Los resultados positivos fueron similares en ambos grupos: (62,5%
hospitalario y 62,4% ambulatorio), los resultados negativos se incrementaron en un
8,9% en el ámbito ambulatorio (22,3% hospitalario y 31,2% ambulatorio). En las
muestras contaminadas es de destacar un aumento en el ámbito ambulatorio (15,2%)
frente al hospitalario (6,1%).
Por sexo se mantiene la similitud de resultados tanto en el ámbito hospitalario como en
el ambulatorio, exceptuando las muestras contaminadas que aumentan en las mujeres
de ambulatorio en un 17,5% frente a un 9,4% en hospital, a diferencia de los hombres
en que hay un discreto incremento de orinas contaminadas ambulatorias respecto a
hospitalarias (4%).
Por grupos de edad el porcentaje de contaminadas se da en la franja de 11 a 40 años,
12-15% hospitalarias y 20-22% en ambulatorio especialmente en mujeres.
DISCUSIÓN
El mayor número de orinas contaminadas se produce en el ámbito ambulatorio debido
probablemente a una mala recogida de la muestra, por falta de información al paciente.
En ambas poblaciones la proporción de resultados positivos y negativos es similar.
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39 EVALUACIÓN DE LA FIABILIDAD DE BinaxNow S.aureus/PBP’2ª
María del Carmen Colomer López, Mireya Alcaide Jordà, María Carrasco Díaz, Jordi
Hernández Bolaños, Ester Fuentes Castilla, Natalia Pagan Maldonado, Sònia Molinos
Abós.
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
OBJETIVOS
La sepsis es un proceso complejo en el que se producen un conjunto de cambios
humorales y celulares como respuesta a la invasión de microorganismos,
desencadenándose una respuesta inflamatoria sistémica. La rapidez diagnóstica
permite establecer de manera precoz el tratamiento antibiótico adecuado, reduciendo
de esta manera la morbi-mortalitat y el coste hospitalario.
Nuestro objetivo ha sido evaluar la fiabilidad de BinaxNow S.aureus/ PBP2a
directamente del hemocultivo positivo para la identificación de Staphylococcus aureus
y determinación de la sensibilidad a cloxacilina, respecto a los métodos de referencia.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha realizado un estudio prospectivo en el que se han incluido los hemocultivos de
pacientes con sospecha de sepsis que han resultado positivos y a partir de los cuales
se ha observado por tinción de Gram cocos grampositivos tipo estafilococo con
sospecha de S.aureus. El estudio se ha realizado entre Septiembre del 2011 y Enero
del 2012. La técnica utilizada ha sido una inmunocromatrografía, Binax Now S.aureus
y Binax Now PBP2a (Alere). El procedimiento tiene una duración de 20‘ con una
incubación de 10‘. Los métodos de referencia fueron la plasmocoagulasa en tubo
directa del hemocultivo, con lectura a las 4 h y 24 h, la coagulasa en porta y la
identificación y antibiograma directos del frasco de hemocultivo (Vitek-2 Compact,
bioMèrieux).
RESULTADOS
Se han estudiado un total de 94 frascos positivos, correspondientes a 36 pacientes, en
los que la tinción de Gram mostraba cocos grampositivos tipo estafilococo. BinaxNow
S.aureus/ PBP2a identificó 77 cepas como S.aureus (82 %), 15 de ellos fueron
resistentes a cloxacilina (MRSA) (19,4 %), las 17 cepas restantes (18 %) se
identificaron como Staphylococcus epidermidis. La concordancia con los métodos de
referencia fue del 100%. Sólo en tres frascos, correspondientes a un paciente, el
resultado de la técnica no se consideró válido por la falta de detección del control
positivo.
CONCLUSIONES
La sensibilidad y especificidad son del 100 %.
Este método permite identificar S.aureus y su resitencia a cloxacilina directamente del
hemocultivo positivo en 30 minutos.
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40 INFECCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (ISNC) POR VIRUS
VARICELA ZÓSTER (VVZ). ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LOS ÚLTIMOS 6
AÑOS
Jordi Hernández Bolaños, Ester Fuentes Castilla, Natalia Pagan Maldonado, María
Carmen Colomer López, Mireya Alcaide Jordà, María Carrasco Díaz, Águeda
Hernández Rodríguez
Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona,
Barcelona.
INTRODUCCIÓN
El VVZ pertenece a la familia Herpesviridae. Una vez adquirida la infección, el virus
permanece latente pudiendo reactivarse posteriormente.
OBJETIVO
Estudiar la incidencia de las ISNC por VVZ en el Hospital Universitario Germans Trias i
Pujol.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se estudiaron 437 LCR procedentes de pacientes con sospecha de meningitis
aséptica, encefalitis o mielitis desde enero de 2006 a diciembre de 2011. Realizamos
una multiplex nested PCR para herpesvirus con detección del DNA mediante gel de
agarosa y tinción con bromuro de etidio. Se revisaron los datos clínicos y parámetros
biológicos de los LCR.
RESULTADOS
Se detectaron 13 casos de ISNC (3 %); 8 meningitis (61,5 %), 3 encefalitis (23.1 %) y
2 mielitis (15.4 %). El 80 % de las meningitis ocurrieron en primavera (todas en los
años 2010-2011). La edad media fue de 34.4, 71 y 59 años para meningitis, encefalitis
y mielitis, respectivamente. El 61.5 % de las ISNC se dieron en mujeres (37.5 % de
meningitis y 100 % de encefalitis y mielitis), y el 38.5 % en hombres (62.5 % de
meningitis). Todos los pacientes con encefalitis habían presentado varicela en la
infancia, así como el 80 % de las meningitis y el 50 % de las mielitis. Ninguna
meningitis presentó lesiones cutáneas, pero si todas las encefalitis y mielitis. Se
observó hiperglucorraquia únicamente en las encefalitis (5.8 mmol/L) e
hiperproteinorraquia en el resto de las ISNC (1.48, 1.47 y 1.52 g/L para meningitis,
encefalitis y mielitis, respectivamente). En el 99 % de los LCR se observó pleocitosis
con predominio linfocitario (267.4 leucocitos/mm 3 y un 93.8 % de células
mononucleares).
CONCLUSIONES
Se observa una tendencia estacional de meningitis en primavera, en pacientes
jóvenes y sin presencia de lesiones cutáneas. El número de meningitis está
aumentando, afectando más a hombres mientras que las encefalitis y mielitis se dan
más en mujeres. La mayoría de estas ISNC se atribuyeron a una reactivación del VVZ.
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41 ESTUDI DE LA PREVALENÇA DE PORTADORS SANS DE Staphylococcus
aureus i Streptococcus pneumoniae A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA (AP). PROJECTE
DE COL·LABORACIÓ EUROPEU APRES (APPROPRIATENESS OF PRESCRIBING
ANTIBIOTICS IN PRIMARY HEALTH CARE IN EUROPE)
Juvé Rosa, Bolíbar Bonaventura, Morros Rosa, Simonet Pere, Almeda Jesus, Boada
Albert, Zabaleta Edurne, Grenzner Elisabeth, Prats Laura (Grup APRES España)
INTRODUCCIÓ
En el marc del projecte col·laboratiu europeu APRES (Appropriateness of Prescribing
Antibiotics in Primary Health Care in Europe) amb participació d‘Anglaterra, Austria,
Bèlgica, Croàcia, França, Holanda, Hongria, Suècia per l‘estudi de sensibilitat
antibiòtica a S. aureus i S. pneumoniae, s‘ha desenvolupat un primer treball sobre
portadors sans d‘aquests patògens.
OBJECTIUS
Avaluar la prevalença de Staphylococcus aureus i Streptococcus pneumoniae aïllats
de mostres de mucosa nasal en persones sanes a consultes en AP de Catalunya.
MATERIAL I MÈTODES
Estudi observacional descriptiu i multicèntric. Àmbit: Direccions d‘AP de Barcelona i
Metropolitana Sud.
La recollida de mostres i criteris d‘inclusió d‘individus es realitza segons protocol
establert pels coordinadors del projecte APRES. Es preveu la inclusió a l‘estudi de
4000 frotis nasals d‘individus sans atesos a consultes d‘AP (20 metges de família i 8
pediatres) en nombre proporcional als grups d‘edat i sexe en el període d‘octubre 2010
a maig 2011. El protocol analític es realitza en dos laboratoris Lab Clin l‘Hospitalet i
Lab Clin Bon Pastor i inclou aïllament de Streptococcus pneumoniae i Staphylococcus
aureus per cultiu en medi selectiu i no selectiu d‘agar sang, incubació de 24 h en
atmosfera de CO2.
Les soques aïllades s‘identifiquen per mètodes convencionals i es congelen a -80ºC
fins al seu enviament per a l‘estudi de sensibilitat antibiòtica que es centralitza al Dep.
Med Microb. de la Universitat de Maastricht durant l‘any 2012. Es presenta anàlisi
estadística descriptiva de dades regionals disponibles.
RESULTATS
S‘obtenen 3990 mostres. El 58,6 % dones i el 41,4 % homes. S‘aïllen 779 (19,5 %) S.
aureus i 228 (5,8 %) S. pneumoniae. En menors de 15 anys l‘aïllament de S. aureus
(35,9 %) és major que en la resta d‘edats (17,7 %) (p<0.001). També en menors de
15 anys predomina l‘aïllament de S. pneumoniae (27,1 %) respecte altres edats (3,6%)
(p<0,001). Per sexes, S. aureus estava present al 22,6 % d‘homes i el 17,4 % de
dones (p<0,001) i S. pneumoniae al 6,9 % d‘homes i el 5,1 % de dones (p=0,018).
Aquestes diferencies per sexe es mantenen per a tots els grups d‘edat excepte pels
menors de 15 anys. Es van aïllar dues soques diferents de S. aureus en un nen de 7
anys.
CONCLUSIONS
 La prevalença de l‘estat portador de S. aureus i S. pneumoniae és de 19.5 % i
5.8 % respectivament
 Destaquem l‘estat de portador en menors de 15 anys (26.9 %) de S.
pneumoniae en un període que inclou els mesos d‘hivern i primavera.
 L‘estat de portador de S. aureus és més freqüent en el sexe masculí per a
qualsevol edat.
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42 UNA REALITAT: LA VARIABILITAT EN ELS RESULTATS DE
L’ANTIBIOGRAMA. UNA NECESSITAT: UN LABORATORI DE REFERÈNCIA A
CATALUNYA PER Neisseria gonorrhoeae
Juvé Saumell R, Viñado B, Barranco M, Perich C, Navarro JM, Andreu Antonia *
Laboratori Clínic Bon Pastor. *Laboratori Hosp Univ Vall d‘Hebron.Institut Català de la
Salut. Barcelona
La introducció de mètodes com la reacció en cadena de la polimerasa (PCR) en el
diagnòstic de la gonocòccia obliga a plantejar-se la necessitat de la vigilància de les
resistències en les soques aïllades que siguin significativament representatives dels
aïllaments en el nostre medi assistencial .Un factor clau és revisar la tècnica per
detectar les resistències.
Durant l‘any 2011 al Laboratori Clínic Bon Pastor s‘han aïllat 40 soques de N.
gonorrhoeae en mostres de frotis uretrals d‘homes amb sospita d‘infecció de
transmissió sexual (ITS) diagnosticats en diferents CAP de Sap Muntanya de l‘institut
Català de la Salut. 15 no han entrat a l‘estudi i s‘inclouen només 25 soques. Els
mètodes de laboratori utilitzats son: a) aïllament per cultiu en agar xocolata (Becton
Dickinson), i Martin Lewis (BioMerieux España) que s‘incuben 48h amb una atmosfera
5% de CO2; b) detecció directa de mostra per PCR (Amplicor Roche España); c)
sensibilitat antibiòtica per mètode disc-difusió amb criteris d‘interpretació segons CLSI
per a Penicil.lina, Ceftriaxona, Tetracilina, i Ciprofloxacino i E-test Penicil.lina
(Biomerieux).
Les 25 soques de N gonorrhoeae s‘han enviat al Lab de l‘hospital Universitari Vall
d‘Hebron per estudi de sensibilitat antibiòtica i es realitza estudi de concordança de
resultats amb l‘index kappa.
Antibiòtic
Ceftriaxona
Penicil.lina
Ciprofloxacino
Doxiciclina

N soques
24
25
25
25

Sensibles % Sensibles %
Lab VH
Lab BP
100
100
32
16
56
56
8
67

Errors Majors
S--R
0
0
2
16

Index kappa
1
0.24
0.69
-0.004

CONCLUSIONS
 Bona concordança en els resultats de Ceftriaxona ja que totes les soques són
sensibles. Aquest antibiòtic és una recomanació Nivell A en el tractament de la
gonocòccia en la Guia de pràctica clínica per ITS (Dep. Salut Generalitat
Catalunya)


Es detecta gran variabilitat en els resultats de sensibilitat per la Penicil.lina
probablement per factors directament atribuïbles a la tècnica de disc difusió



Evidència elevada de variabilitat en la sensibilitat a la Doxicicilina amb manca
de concordança entre els dos centres



NECESSITAT d‘ UN LABORATORI DE REFERÈNCIA A CATALUNYA PER
CENTRALITZAR LA VIGILÀNCIA DE LES RESISTÈNCIES DE Neisseria
gonorrhoeae.
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43 DETECCIÓ I TIPATGE DE Neisseria meningitidis MITJANÇANT PCR A TEMPS
REAL
Magali Laboreo Antorán, Eva Soto Palomino, Vanessa Serra Guia, Meritxell Mostajo
Cortés, Mireia Abal Argente, Encarnación de la Torre Tejedor.
Servei de Microbiologia. Hospital Vall Hebron.
N. meningitidis es un agent causant de sèpsia o meningitis d'adquisició comunitària.
S‘han descrit diversos serogrups d'aquest organisme, sent els més comuns b i c.
Actualment es disposa d'una vacuna eficaç per a N. meningitidis c, però no per al grup
b. La identificació d'aquests serogrups és important per realitzar una correcta
prevenció dels contagis i evitar l'aparició de casos secundaris.
El treball valora la utilitat d‘una tècnica ràpida com la reacció en cadena de la
polimerasa en temps real (RT-PCR) per identificar el serogrup de N. meningitidis en
pacients amb sospita de malaltia per aquest microorganisme.
S‘estudien un total de 47 mostres (23 líquids cefaloraquidis, 23 sangs i 1 líquid
articular) de malalts amb sospita de malaltia meningocòccica amb cultiu negatiu per
tractament previ d‘antibiòtic, i en els quals no s‘ha pogut fer la detecció serogrup per
tècniques convencionals d‘aglutinació amb antisèrums específics.
La extracció d‘àcids nucleics es va fer amb el sistema automatitzat EasyMag
(Biomerieux) i la RT-PCR amb el termociclador SmartCycler (Cepheid).
El serogrup es identificat per amplificació del gen porA utilitzant com agent intercalant
el reactiu Sybrgreen i realitzant un posterior anàlisi de la corba de semifusió.
En 46 casos s‘ha detectat serogrup b, i 1 cas de serogrup c (nena amb incompleta
vacunació). L‘evolució va estar favorable amb quimioprofilaxi en cas necessari,
excepte en el serogrup c en que es va poder aplicar la vacunació.
La RT-PCR estudiada per nosaltres permet obtenir resultats de forma ràpida i senzilla,
i amb la possibilitat d‘informar el mateix dia en que la mostra es rep al laboratori. Això
permet estalviar dosis de vacuna en casos en que no sigui pertinent (meningococs de
serogrup b).
Donat que la viabilitat del microorganismes està compromesa en molts casos, pensem
que és interessant introduir aquesta tècnica en la sistemàtica microbiològica.
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44 BACITRACINA 10 UNITATS PER LA DIFERENCIACIÓ D’ESTREPTOCOCS
BETA HEMOLÍTICS D’ORIGEN CLÍNIC
Anna Llimós, Ester Volta, Àngela Esplugues, Maria Folguera i Jesús Viguera.
Laboratori de Microbiologia, APA Laboratoris Clínics.
La utilització de la bacitracina a una concentració de 0.01 unitat per difusió en medi
sòlid està força consolidada per la diferenciació de bacteris pertanyents als gèneres
Micrococcus, Staphylococcus i Streptococcus.
L‘objectiu d‘aquest estudi rau en l‘ús de discs de bacitracina de 10 unitats per la
diferenciació dels estreptococs beta hemolítcs més freqüentment aïllats en la pràctica
clínica, mètode que ja ha estat prèviament aplicat per espècies dels gèneres
Staphylococcus i Micrococcus.
S‘inclouen 145 soques d‘espècies d‘estreptococs beta hemolítics aïllades durant l‘any
2011 al servei de Microbiologia d‘APA Laboratoris Clínics, procedents tant de centres
d‘assistència primària com d‘hospitalització.
La identificació definitiva s‘ha dut a terme per aplicació de les següents
determinacions: sensibilitat a la bacitracina 10 unitats, sensibilitat a la furazolidona 100
µg, reacció de CAMP, hidròlisi de l‘hipurat, activitat pirrolidonil arilamidasa, βfucosidasa, β-galactosidasa, β-glucosidasa, β-glucuronidasa, serotipificació i altres
proves complementàries.
La distribució dels diàmetres observats, presenta una marcada diferència per S.
pyogenes amb una mitjana superior a 24 milímetres en comparació amb la resta
d‘espècies (p<0.001), que mostren diàmetres mitjos entre 12.4 i 16.6 milímetres. Així
doncs, el valor predictiu positiu observat equival a 95.71 per S. pyogenes quan
s‘estableix arbitràriament un punt de tall de 20 milímetres.
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45 DETECCIÓN DE RESISTENCIAS DE M.tuberculosis complex POR MÉTODOS
GENOTÍPICOS Y FENOTÍPICO
Mª Concepción Marina Cubillo, Meritxell Mostajo Cortés, Eva Soto Palomino, Vanesa
Serra Guia, Magali Laboreo Antorán, Mª Elena Quintana Montero y Cristina Ruiz
Crespo.
Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Vall d‘Hebron. Barcelona
Recientemente se ha descrito un aumento de la incidencia global de infección por M.
tuberculosis multirresistente (MDR-TB) y extremadamente resistente (XDR-TB). Para
instaurar un tratamiento adecuado es preciso detectar lo antes posible estas cepas.
Para ello, se necesitan sistemas rápidos y fiables que permitan enfocar el diagnóstico
en dos aspectos: la detección de M. tuberculosis y su susceptibilidad antibiótica.
El objetivo del estudio es analizar la susceptibilidad con técnicas genotípicas y
fenotípicas.
Durante los años 2009-2011 se estudió la sensibilidad de M. tuberculosis complex en
90 muestras clínicas mediante el sistema Xpert® MTB/RIF de Cepheid (Sunnyvale,
CA). En algunos de estos casos, además, se identificó el cultivo positivo con la técnica
de GenoType®MTBDR plus de HAIN. Estos métodos, detectan simultáneamente la
presencia de M. tuberculosis complex y las mutaciones que codifican resistencia a
rifampicina. El último también a isoniacida. Se realizó en todos los casos antibiograma
por el método fenotípico de referencia BACTEC™ 960 MGIT™ TBexist.
De los 90 M. tuberculosis complex analizados, se detectó resistencia a fármacos de
primera línea por el método fenotípico en los siguientes porcentajes: 4,4%
estreptomicina, 11% isoniacida, 2% rifampicina, 1% etambutol y 3,3% a pirazinamida.
Con la técnica Xpert se detectó M. tuberculosis complex en 90 muestras. El 98%
fueron sensibles a rifampicina y 2% resistentes.
En 14 muestras se identificó M. tuberculosis complex mediante la técnica de
GenoType®MTBDR plus, siendo: 93% muestras sensibles a rifampicina y 7%
resistentes, y de las mismas, 71% sensibles a isoniacida y 29% resistentes.
La concordancia de ambas técnicas genotípicas con el método fenotípico ha sido del
100%.
CONCLUSIONES
 Las técnicas genotípicas estudiadas son sencillas y rápidas de realizar. Se
pueden hacer directamente de muestra clínica, añadiendo rapidez al
diagnóstico.


Ambas técnicas genotípicas detectan con seguridad resistencia a antibióticos
de primera línea, siendo un buen marcador de multirresistencia.



La detección genética de susceptibilidad a rifampicina e isoniacida es un buen
marcador de susceptibilidad fenotípica.
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46 DIAGNÒSTIC CLÍNIC DE LEGIONEL·LOSI A PROPÒSIT D’UN CAS DE
SOSPITA HOSPITALARI
Moreno Llopis, R.; Pons i Ripollès, C.; Pons Gràcia, J. M.; Moya Comí, M. J.; Canturri
Comes, M.; Castellà Moreno, V.
Laboratori d‘Anàlisis Clíniques de l‘Hospital Verge de la Cinta de Tortosa,
Microbiologia,
INTRODUCCIÓ
Una pacient de 70 anys amb tabaquisme ingressa a la UMI per pneumònia i es vol
descartar que sigui per una possible Legionella ja que el quadre clínic que presenta
condueix a aquesta. La Legionella és un microorganisme gram negatiu intracel·lular
que causa pneumònia. L‘espècie pneumophila i el serogrup 1 són els més
freqüentment implicats. Una sospita de pneumònia causada per aquest
microorganisme en un context epidemiològic adequat fa que sigui important la
presència de dades clíniques i biològiques per tal de fer-ne un correcte diagnòstic.
OBJECTIU
L‘objectiu d‘aquest treball és presentar les tècniques habituals de detecció de
Legionella de forma descriptiva i donar-les a conèixer a la resta de col·lectius implicats
en el diagnòstic de la malaltia.
MATERIAL I MÈTODES
La tècnica de mostreig d‘aquest cas, que és l‘habitual de rutina del laboratori, és la
presa de dos tipus de mostra: orina i esput. Les tècniques de laboratori emprades per
a la detecció són diferents segons la mostra:
1) Orina: A partir d‘una mostra d‘orina es mira de detectar l‘antigen del serogrup 1 de
Legionella. La tècnica de laboratori emprada per a això es fonamenta en un ràpid
assaig immunocromatogràfic de membrana per a la detecció de l‘antigen soluble del
serogrup 1 de Legionella pneumophila en l‘orina humana.
2) Esput: a partir d‘una mostra d‘esput se sembra de manera quantitativa en plaques
de Petri amb medi GVPC (bioMérieux) d‘aïllament selectiu per a Legionella i s‘incuben
en CO2 durant 7 dies amb un control visual del creixement cada 2 dies.
RESULTATS
En l‘assaig immunoenzimàtic la mostra conté antigen de L. pneumophila serogrup 1
que ha estat capturat per l‘anticòs fixat en la línia de mostra i que és detectat per
l‘anticòs conjugat. L‘anticòs anticonjugat també captura l‘anticòs conjugat formant la
línia control. L‘aïllament en placa permet identificar visualment la colònia característica
i evitar falsos negatius en el test urinari.
CONCLUSIONS
1. Cada vegada més, les entitats governamentals de salut pública exigeixen un més
elevat grau de seguiment i prevenció de la legionel·losi, així com unes bones
pràctiques de manteniment de totes les àrees de risc.
2. Tot i que el serogrup patològic de L. pneumophila més freqüent és l‘1, queden un
20% de casos confirmats en què no es detecta aquest serogrup 1 ja que hi ha fins a 16
serogrups de L. pneumophila susceptibles de provocar infeccions. Aleshores, caldria
cercar nous sistemes per a la detecció de possibles casos que es podrien escapar de
l‘anàlisi descrita..
j
3. Alta de la pacient amb pneumònia per Legionella després de 7 dies finalitzat el
tractament amb levofloxacino i control mitjançant consulta externa de radiografia
toràcica en un mes.
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47 DETECCIÓN DE INTERFERÓN GAMMA POR EL MÉTODO DE QuantiFERON®TB Gold in tube
Meritxell Mostajo Cortés, Mª Concepción Marina Cubillo, Vanesa Serra Guia, Magali
Laboreo Antorán, Eva Soto Palomino y Mónica Moreno Gimeno.
Servicio de Microbiología. Hospital Universitario Vall d‘Hebron. Barcelona
Según datos de la OMS, un tercio de la población mundial está infectada con
M.tuberculosis y entre 5-10 % desarrollan enfermedad tuberculosa. La detección
rápida de nuevos pacientes infectados es necesaria para tratar eficazmente la
infección latente.
Para detectar infección tuberculosa se utiliza la prueba cutánea de la tuberculina (PT)
y pruebas inmunológicas ―in vitro‖ (IGRAS) como el QuantiFERON®-TB Gold in tube
(QTF), que determina la reacción inmunitaria celular ante antígenos peptídicos
sintéticos (ESAT-6, CFP-10 y TB7.7), específicos de M. tuberculosis complex.
El objetivo de este trabajo es comparar ambos métodos.
Durante los años 2010-2011 se estudiaron 162 pacientes en los que se realizó
simultáneamente: QTF y PT. La detección y cuantificación de interferón gamma (IFNγ) específico se realizó mediante una técnica automatizada de ELISA comercial. Para
la realización de esta técnica, se inoculó 3 mL de sangre por paciente en un control
negativo, antígenos y mitógeno.
En 85 (52%) pacientes los resultados de QTF/PT fueron coincidentes. Se obtuvieron
69 (43%) resultados discordantes entre QTF/PT, correspondiendo: 3 (2%) pacientes
con un resultado QTF+/PT-, y 66 (41%) con un resultado QTF-/PT+. Entre los
pacientes discordantes encontramos, QTF+/ PT-: 2 (67%) pacientes sometidos a
tratamiento biológico e inmunosupresor y 1(33%) contacto con TBC, siendo QTF-/PT+:
16 (24%) pacientes vacunados con BCG, 13(20%) sometidos a tratamiento biológico e
inmunosupresor y 37(56%) inmigrantes, estudio de contactos y evaluaciones para
trasplante.
Los 8 (5%) pacientes que obtuvieron un resultado indeterminado QTF presentaron una
PT negativa.
CONCLUSIONES
 La técnica estudiada es sencilla y rápida de realizar. El tiempo de trabajo técnico
no excede de 1h y los resultados se obtienen en 3h.


El 24% de los pacientes con resultados discordantes, QTF-/PT+, estaban
vacunados con BCG, siendo la técnica de QTF un método útil para descartar
infección tuberculosa en vacunados.



En pacientes con tratamiento inmunosupresor y biológico, el tubo de mitógeno
ha servido para confirmar los resultados obtenidos.
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48 DIABETES MELLITUS I MARCADORS SEROLÒGICS EN PERSONES DE 85
ANYS DE LA COMUNITAT. RESULTATS PRELIMINARS.
G Padrós Soler1, A Aguilar Aguilar1, R Calvís Margarit1, MA Vernetta Porta1, MT
Martínez Vallés2, Grup Octabaix3.
1 Laboratori Clínic Territorial Metropolitana Sud – Unitat d‘Atenció Primària.
L‘Hospitalet de Llobregat. 2 ABS El Pla. Sant Feliu de Llobregat. 3 Àmbit Costa
Ponent.
OBJECTIU
Descriure la relació entre la presència de diabetes mellitus tipus 2 (DM) i alguns
marcadors serològics als 85 anys.
DISSENY
Estudi descriptiu transversal multicèntric en el marc d‘un assaig clínic de caigudes i
malnutrició, en el tercer any de seguiment d‘una mostra de pacients nascuts el 1924,
no institucionalitzats.
MATERIAL I MÈTODE
S‘analitzen variables sociodemogràfiques, geriàtriques, malalties cròniques,
prescripcions i analítica amb recompte leucocitari (Horiba ABX), glucosa, perfil lipídic,
ferritina i PCR (Roche Diagnostics), HB A1c (Menarini) i antigen superfície hepatitis B
(HBsAg), Hepatitis C, Citomegalovirus i VIH (Ortho Chemical). Es considera DM si
consta diagnòstic o tractament en història clínica, glucèmia>7mmol/L o Hb A1c>6,5%.
Les variables registrades en Access varen ser explorades amb SPSS v15.
RESULTATS
D‘una mostra inicial de 328 persones, continuen en seguiment el tercer any 225 de les
quals 144 (64%) són dones.
Les patologies cròniques foren: hepatopatia lleu 6 (2,7%), MPOC 24 (10,7%), IAM 25
(11,1%), IC 39 (17,3%), DM 44 (19,6%), AVC 46 (20,4%) i dislipèmia 88 (39,1%). La
mediana de l‘índex de Barthel (IB) fou 25 [22;27], índex de Lawton 5 [2;7], polifarmàcia
7 [5;9].
Variables analítiques: recompte leucocitari 6,46 [5,5;7,5], hemoglobina 12.9
[11,9;13,9], neutròfils 3,7 [3,00;4,57], glucosa 5,3 [4,7;6,1], HDL 1,40 [1,23;1,76], LDL
2,81 [2,30;3,51], ALT 16 [12;28] i PCR 2,9 [1,7;7,0]. La mitja pel colesterol fou 5,01
(0,98). Respecte als marcadors serològics: 7 (3,1%) individus IgG VHC positiva i 14
(6,2%) IgG CMV negativa. No es va detectar cap cas HBsAg ni HIV positiu.
L‘anàlisi bivariada mostrà associació de la DM amb la presència d‘hepatopatia crònica
lleu (p=0,014), dislipèmia (p=0,002), IB (p=0,019), polifarmàcia (p=0,009), recompte
leucocitari i neutròfils (p=0,002), colesterol (p=0,039), LDL (p=0,015) i ALT (p=0,005).
CONCLUSIONS
S‘observa 3,1% de VHC positius i 6.2% de CMV IgG negatius. No existeixen
diferències significatives respecte a l‘estat serològic front a HIV, VHB, VHC i CMV en
els diabètics de la mostra estudiada.
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49 UTILIZACIÓN DEL AUTOANALIZADOR DE ORINAS iQ®200 PARA EL
DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN URINARIA EN UN LABORATORIO DE
URGENCIAS DE MICROBIOLOGIA
Natalia Pagan Maldonado, Maria del Carmen Colomer López, Mireya Alcaide Jordà,
María Carrasco Díaz, Jordi Hernández Bolaños, Ester Fuentes Castilla, Dra. Gema
Fernández Rivas.
Servicio de Microbiología. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona.
INTRODUCCIÓN
El diagnóstico de la infección urinaria es uno de los estudios más frecuentes en el
laboratorio de Microbiología, para detectarla se realiza el sedimento de orina. Dado el
gran volumen de orinas que se trabajan, han aparecido sistemas que facilitan esta
tarea, como el iQ®200. Este autoanalizador es un sistema de microscopía que
reconoce, recuenta y clasifica las partículas que tienen valor para el estudio del
sedimento.
OBJETIVOS
- Evaluar la concordancia del analizador respecto al sedimento de orina clásico.
- Valorar el tiempo empleado en el estudio del sedimento por ambos métodos.
- Estudiar la implementación de esta técnica.
MATERIAL Y MÉTODOS
Durante diciembre 2011 y enero 2012, se ha estudiado el sedimento de 203 orinas
procedentes del hospital de forma paralela mediante el método automatizado y
manual.
El sedimento manual consiste en centrifugar 5mL de orina, tras decantar el
sobrenadante y homogeneizarlo, se pipetean 20l para observarlo a 400X, haciendo
un recuento medio de las partículas valorables.
El iQ®200 es un sistema basado en el análisis de imágenes digitales. Las partículas de
orina se disponen en una célula de flujo laminar, orientándose frente al foco de un
objetivo de microscopio. La concentración de cada partícula se calcula por medio del
número de imágenes escaneadas en un volumen definido de muestra.
RESULTADOS
De las 203 orinas evaluadas observamos una concordancia del 94‘58% para ambas
técnicas. El 5‘42% discordante fueron orinas que se encontraban en los límites de lo
considerado patológico.
El tiempo medio en realizar un sedimento en el analizador fue de 1‘11 minutos,
mientras que manualmente fue de 3‘21 minutos tras una centrifugación de 10 minutos.
CONCLUSIONES
- El autoanalizador es una buena herramienta para realizar el sedimento de orina
dada su alta concordancia con los métodos convecionales.
-

El iQ®200 da resultados con mayor rapidez, reduciendo la carga de trabajo del
técnico.

-

Permite cribar aquellas orinas con sedimento no patológico, evitando la
necesidad del urocultivo.
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50 DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN BACTERIANA MEDIANTE PCR (gen 16-Rdna)
vs CULTIVO CONVENCIONAL
Vanessa Serra Guia, Meritxell Mostajo Cortés, Eva Soto Palomino, Magali Laboreo,
Marta Hernández Casino y Juan José González-López
Microbiología. Hospital Vall d‘Hebron.
INTRODUCCIÓN
El uso del gen 16S-rDNA para la detección directa e identificación bacteriana a partir
de muestra clínica es una herramienta que permite identificar aquellos
microorganismos de crecimiento lento o difícil o aquellos que por haber recibido
tratamiento antibiótico no crecen en cultivo convencional.
MATERIAL Y MÉTODOS
En 2011 se estudiaron un total de 44 muestras: 17 biopsias, 14 líquidos estériles y 13
exudados purulentos. La amplificación-secuenciación del gen 16S-rDNA se hizo
utilizando cebadores específicos.
RESULTADOS
La PCR fue positiva en 18 muestras (40,9%) y el cultivo en nueve (20,4%). De las
muestras PCR positiva, 14 (77,7%) el cultivo fue negativo y cuatro (22.3%) positivo. De
las 26 PCR negativa, el cultivo fue negativo en 21 (80,8%) y positivo en las cinco
restantes (19.3%). De las cuatro muestras PCR y cultivo positivo, en tres se identificó
el mismo microorganismo. De las 14 muestras PCR positiva y cultivo negativo, dos
correspondieron a válvulas cardiacas, cinco exudados en los que se identificaron
anaerobios, en dos (LCR y exudado sinusal) no se pudo identificar el germen por
tratarse de infección polimicrobiana y en tres se identificó un microorganismo aerobio.
De las cinco muestras PCR negativa y cultivo positivo, en tres crecieron escasas
colonias en medio sólido y en dos sólo en el caldo de enriquecimiento.
CONCLUSIONES
Mediante secuenciación del 16s-rDNA desde muestra directa se ha detectado la
presencia de un microorganismo en el 40,9% de las muestras analizadas de las cuales
en un 77,7% se detectó la presencia de un microorganismo únicamente mediante
PCR. En comparación, el cultivo fue positivo sólo en un 20,4% de las muestras. Esta
diferencia es probablemente debida al hecho de tratarse de muestras procedentes de
pacientes sometidos a antibioterapia y de microorganismos de difícil cultivo
constatando la importancia del uso de esta técnica como complemento al cultivo.
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51 QUANTIFICACIÓ
DE CÀRREGA VIRAL DE VIRUS BK EN MALALTS
SOTMESOS A TRASPLANTAMENT RENAL
Eva Soto Palomino, Magali Laboreo Antorán, Meritxell Mostajo Cortés, Vanessa Serra
Guia, Mireia Abal Argente, Mª Carmen Martín Perez.
Servei de Microbiologia. Hospital Vall Hebron.
Estudi de la utilitat clínica de la detecció quantitativa de poliomavirus BK en mostres
de sang i orina de trasplantats renals.
En el període 2009-2011 s‘han estudiat 2004 orines i 2399 sangs (442 adults,77
nens). El seguiment ha tingut una mitja de 8,7 mostres/pacient.
La extracció d‘àcids nucleics s‘ha fet amb el sistema automatitzat EasyMag
(Biomerieux) i la quantificació de càrrega viral per amplificació de l‘ADN mitjançant
reacció en cadena de la polimerasa (PCR) en temps real (Cepheid).
El virus ha estat detectat en 594 orines (29.6%) i 246 sangs (10.2%).
Un total de 334 pacients han estat sempre negatius, en 108 s‘ha detectat virus BK
esporàdicament en alguna orina i en 58 de forma persistent en diverses mostres
d‘orina, i en 19 a més en sang.
Per biòpsia renal s‘ha detectat nefropatia per virus BK en 4 malalts amb replicació
persistent en sang. No hagut pèrdua d‘injert en cap cas.
La càrrega viral ha disminuït de forma significativa (>1 log) com a resposta a la
modificació del tractament immunosupressor en 24 pacients amb replicació persistent
en orina (41,4%) i en 12 amb replicació persistent en sang (63,1%).
La mostra d‘orina és més sensible que la sang, encara que la troballa de replicació
viral en alguna mostra aïllada no té repercussió clínica. Donat que l‘obtenció es més
senzilla, recomanem fer el seguiment amb aquest tipus de mostra i valorar els resultats
positius només si es repeteixen al llarg del temps.
La positivitat en sang es correlaciona de forma clara amb patologia renal. Recomanem
aquest estudi en malalts amb replicació persistent en orina.
La càrrega viral és un bon marcador pronòstic i de resposta al tractament. Per tant,
pensem que la RT-PCR quantitativa és una tècnica que permet monitoritzar la
replicació de virus BK en trasplantats de forma ràpida i acurada.
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52 TIPOLOGIA DEL PACIENT DE VIH AL BAGES
Jordi Trapé, Jaume Trapé, Rafael Pérez, Antonia Flor.
Servei d‘Anàlisis Clíniques, Servei de Medicina Interna. Althaia Xarxa Assitencial de
Manresa. Manresa
La infecció per VIH al llarg de la seva curta però mortífera existència ha anat canviant
la tipologia de pacients que s‘infecten per aquest virus. Els objectius d‘aquest estudi
són: 1) estudiar la tipologia dels pacients infectats de ―novo‖ a la comarca del Bages
entre 2004 i 2009, comparar-la amb la sèrie històrica fins 2000; 2) comparar les
diferencies clíniques i en magnituds biològiques entre els pacients que acudeixen a les
consultes per cribratge (relacions recents, diagnòstic de la parella) i clínica suggestiva
(pneumònies, candidiasi oral, etc.).
S‘han estudiat un total de 78 pacients que han donat positiu a la prova ELISA entre el
període del Juny del 2004 fins al juny de 2009 confirmats per Western Blot. Es van
estudiar les següents variables: Limfòcits CD4/8, Càrrega Viral, motiu de diagnòstic,
factor de risc i sospita clínica.
La majoria d‘infectats són homes (75%) i com a grups de transmissió es presenten
l‘heterosexual (65,3%), l‘homosexual (12,8%) i els UDVP ―Usuari de Drogues de Via
Parenteral‖ (21,7%). No hem trobat transmissió per hemoderivats ni vertical. S‘observa
un augment dels pacients heterosexuals, una disminució dels UDVP i homosexuals
que en el període 1985-90 en el conjunt de Catalunya eren del 6%, 70% i 17%
respectivament. El 60% pacients no presentaven símptomes de infecció per VIH.
Aquests pacients presentaven menor càrrega viral i major nombre de CD4 en el
moment del diagnòstic que els pacients que presentaven manifestacions clíniques.
Podem concloure que l‘evolució s‘ha observat un increment vertiginós del grup
heterosexual i una disminució molt important dels UDVP, posant de manifest que la
infecció per VIH s‘ha convertit en una malaltia de transmissió sexual. A destacar el
baix percentatge del grup homosexual, lo qual ens fa pensar pugui existir un biaix de
selecció. Finalment confirmar l‘extinció dels grups d‘hemoderivats i transmissió vertical.
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53
UTILITAT D’INTERNALITZAR LA CALIBRACIO DE LES PIPETES I
RESULTATS DELS INDICADORS ASSOCIATS
M. Barragán, A. Soler, A. Cano, A. Mira, L. Alvarez
Centre de Diagnòstic Biomèdic. Hospital Clínic. Barcelona
La implantació d‘un pla de calibració, per al control i seguiment de les pipetes, així com
la definició dels indicadors associats, permet conèixer el seu estat i disposar
d‘informació per tal d‘avaluar si és necessari emprendre algun tipus d‘acció. La
Direcció del Centre de Diagnòstic Biomèdic va decidir que la calibració es realitzaria en
el propi centre per personal de la Unitat de la Qualitat. L‘objectiu d‘aquest estudi es
comprovar la utilitat d‘internalitzar el procés de calibració.
L‘any 2006 es va adquirir una balança de precisió juntament amb un software per a la
calibració i un tècnic de laboratori va adquirir la formació necessària. Paral·lelament es
va sol·licitar a tots els laboratoris que determinessin quines eren les pipetes que
havien d‘estar subjectes a calibració, quins eren els seus rangs de treball per tal de
poder determinar els volums a calibrar, i la freqüència amb què s‘havia de realitzar.
Inicialment el nombre de pipetes subjectes a calibració va ser de 702 i el nombre de
volums a calibrar 1668. Els resultats obtinguts van evidenciar que un 39,45 % de
volums no superava la calibració en termes d‘exactitud. A partir d‘aquests resultats es
van emprendre accions correctives (identificació de pipetes obsoletes, identificació de
les pipetes que realment s‘havien de calibrar i renovació de les pipetes necessàries)
que van fer que aquest percentatge anés millorant progressivament fins arribar a un
9,53 % de volums no exactes l‘any 2011 (1773 volums calibrats).
El fet de realitzar la calibració en el propi centre permet al laboratori disposar de les
dades de l‘estat de les pipetes de manera fàcil i ràpida i emprendre, en cas necessari,
accions correctives; realitzar el seguiment de l‘exactitud de les pipetes al llarg del
temps; i conscienciar al personal de la importància del manteniment i cura d‘aquest
dispositius de medició.
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54 ASSEGURAMENT DE LA REVISIÓ DELS VALORS MESURATS DE CONTROL
DELS PROGRAMES D’AVALUACIÓ EXTERNA DE LA QUALITAT I NORMA UNEEN ISO 15189.
Blanco Font A, Corral Comesaña S
Laboratori Clínic. Hospital Universitari de Bellvitge. L‘Hospitalet. Barcelona.
L‘acreditació dels Laboratoris Clínics segons la norma UNE-EN-ISO 15189 s‘està
implantant progressivament, degut al fet d‘incorporar requisits tècnics orientats
específicament a la seva activitat. Aquests requisits inclouen els relatius a
l‘assegurament de la qualitat dels procediments analítics, entre els quals destaca la
participació en programes d‘avaluació externa de la qualitat (PAEQ), la qual pot
condicionar l‘abast plantejat.
Però la participació ―per se‖ no garanteix el compliment del requisit: el laboratori ha de
poder demostrar documentalment que revisa els resultats obtinguts i que, si s‘escau,
ha actuat sobre els problemes o deficiències identificats. Els auditors externs d‘ENAC
verificaran els registres d‘aquestes accions.
Es proposa un registre qualitològic, generat a partir d‘una base de dades (Access
2003), que permet proporcionar als facultatius responsables de les anàlisis informació
sobre els PAEQ en què es participa. L‘encapçalament del registre, agrupat per àrees
metrològiques, recull, per a cadascun d‘aquests programes, el subprograma, quants
són els enviaments previstos, nombre i tipus de materials, mesos en que està
aproximadament programada la seva recepció, etc. Aquest registre s‘insereix en el
sistema de gestió qualitològica del laboratori que recull també quins components estan
assignats a cada programa. En un laboratori d‘una certa envergadura, és necessari
que tota aquesta informació es gestioni de forma informatitzada.
Un cop rebuts els informes dels resultats de participació i quan el facultatiu els ha
interpretat en funció de criteris establerts (p.ex., segons l‘ACCLC (2011; 12:4-14)) i
pres les decisions corresponents, el mateix registre permet documentar aquesta
revisió dels resultats, la conformitat o no d‘aquests i les accions presses en el darrer
supòsit. Si convé, el registre permetria incorporar dades addicionals que puguin ser
d‘utilitat.
El registre presentat compleix, doncs, la doble missió d‘agrupar la informació
necessària i proporcionar proves que garanteixen que s‘ha dut a terme el procediment
de revisió dels resultats.
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55
MESURES
TRIGLICÈRIDS

DE

MODULACIÓ

DE

LA

DEMANDA:

COLESTEROL

I

Anna Cortés Bosch de Basea, Marisol Mora Ballesta, Teodora L. Rubio Campos,
Teresa Albet Domènech i Julián Muñoz Expósito.
Laboratori Clínic. Hospital de Viladecans. Viladecans.
INTRODUCCIÓ
El laboratori clínic de l‘hospital de Viladecans forma part del grup d‘estudi de les
magnituds lipídiques de la Gerència Territorial Metropolitana Sud de l‘Institut Català de
la Salut
Un dels objectius d‘aquest grup és racionalitzar la demanda d‘algunes magnituds
(colesterol total, LDL-colesterol, HDL-colesterol i triglicèrids) tenint en compte les
recomanacions de les guies clíniques de l‘Institut Català de la Salut.
Aquestes guies recomanen la determinació de colesterol i triglicèrids un cop l‘any
sempre i quan els resultats de mesura siguin inferiors als valors discriminants de risc
de malaltia cardiovascular i no hi hagi cap patologia concomitant.
MÈTODE I OBJECTIUS
Amb l‘objectiu de reduir el nombre de mesuraments de colesterol i triglicèrids es va
decidir adoptar l‘estratègia de no repetir el mesurament de cap magnitud lipídica que
en els sis mesos anteriors hagués donat resultats de mesura per sota dels valors de
risc cardiovascular.
Per aconseguir-ho es va generar una regla informàtica que elimina l‘estudi (colesterol
total, LDL, HDL i/o triglicèrids) al mateix temps que informa del resultat anterior i la
data de realització.
RESULTATS
Aquesta mesura es va implantar a finals de l‘any 2010 i durant l‘any 2011 s‘ha produït
un estalvi d‘un 28 % d‘anàlisis de colesterol i d‘un 30 % de triglicèrid.
Considerem que és una bona mesura de control de la demanda i per tan és ampliable
a altres magnituds de laboratori.

93

56 TÈCNIQUES PER AUGMENTAR LA RESPOSTA DELS FACULTATIUS CLÍNICS
EN L’ENQUESTES DE SATISFACCIÓ. RESULTATS DE LA SEVA PERCEPCIÓ
ENTRE ELS ANYS 2005 - 2011
A. Soler, M. Barragán, L. Tobalina, A. Cano, R. Molina, JR. Hernández, A. Mira, L.
Alvarez
Centre de Diagnòstic Biomèdic. Hospital Clínic. Barcelona
La implantació de sistemes de qualitat en el laboratori ha portat a la realització
d‘enquestes per mesurar el grau de satisfacció dels facultatius clínics. La baixa
participació obtinguda durant els primers anys va motivar la successiva introducció de
diverses tècniques per tal d‘augmentar el nombre de respostes. L‘objectiu d‘aquest
treball és presentar l‘evolució de les dades de participació en les enquestes als
facultatius de l‘Hospital així com els resultats obtinguts entre els anys 2005 i 2011.
El primer any la tècnica utilitzada per a la difusió de les enquestes va ser el correu
intern. L‘any 2008 es va procedir a l‘enviament per correu electrònic i al següent, a
més d‘enviar-les per correu electrònic, es van lliurar i recollir en mà. En el 2011 s‘ha
utilitzat internet com a eina per difondre i respondre les enquestes i, a causa de la
baixa resposta observada inicialment, també s‘ha procedit al lliurament i recollida en
mà.
Inicialment, el percentatge de resposta va ser del 13 % augmentat fins a un 31 % l‘any
2008. En afegir la difusió de les enquestes en mà en les sessions clíniques l‘any 2009,
el percentatge de resposta va ser del 48 %. Finalment, després d‘introduir la
possibilitat de respondre per internet, el percentatge obtingut ha estat del 41 %.
La satisfacció dels facultatius en aquests anys ha mostrat una evolució positiva amb
un increment de la valoració en tots els aspectes avaluats.
La baixa participació inicial pot ser atribuïble a la novetat de les enquestes a l‘àmbit de
l‘Hospital i a la poca convicció en la seva utilitat. La introducció de l‘enquesta via
internet no ha suposat un augment significatiu del percentatge de resposta.
Paral·lelament, les accions de millora dutes a terme arran dels resultats obtinguts són
la causa de l‘augment del grau de satisfacció.
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