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Especialitat: BIOQUÍMICA CLÍNICA
Data revisió itinerari: MARÇ 2018
Cap de la unitat docent: F. BLANCO
Tutora: J. Mora

INTRODUCCIÓ:
Denominació oficial de l’Especialitat i requisits (BOE 21 octubre 2006 – “Orden SCO/3252/2006 de 2 de
Octubre”
Bioquímica Clínica
Durada: 4 anys
Llicenciatures prèvies: Medicina, Farmàcia, Biologia, Química, Bioquímica i Ciències Biomèdiques.
Els residents poden accedir via MIR, BIR o QIR. Les places s’agafen per nº ordre, i per tant, a priori, no es pot
saber de quina llicenciatura és la persona que agafa la plaça de BIR / QIR.
1.

Introducció

El bioquímic clínic desenvolupa una tasca essencial en el diagnòstic i seguiment dels pacients. El bioquímic
clínic ha de ser un analista fiable, respectat i competent que proporcioni el seus resultats amb la rapidesa i
qualitat que requereixi l’estat clínic del pacient. Ha de ser també un professional integrat dins l‘equip clínic
interdisciplinari implicat en el diagnòstic i seguiment del malalt.
2.

Definició de l’especialitat i àmbit d’acció

La Bioquímica Clínica és l’especialitat que s’ocupa de l’estudi dels aspectes químics de la vida humana en la
salut i en la malaltia, i de l’aplicació dels mètodes químics i bioquímics de laboratori al diagnòstic, control del
tractament, seguiment, prevenció i investigació de la malaltia.
La Bioquímica Clínica comprèn l’estudi dels processos metabòlics i moleculars en relació amb els canvis
tant fisiològics com patològics o els induïts per actuacions terapèutiques. Per aquest estudi la bioquímica clínica
aplica els mètodes, tècniques i procediments de la química i bioquímica analítica amb el propòsit d’obtenir la
informació útil i participar en la seva interpretació, per la prevenció, diagnòstic, pronòstic i evolució de la
malaltia, així com la resposta al tractament.
3.

Durada de la formació

La durada total del programa de formació de l’especialitat de Bioquímica Clínica és de quatre anys dividits
en dues etapes: una primera –introductòria- de dos anys, i una segona, de consolidació, de dos anys més. En
ambdues fases es desenvolupen programes de formació teòrica, pràctica, de recerca i docent.
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4.

Objectius generals de la formació

El propòsit del present programa és el d’ajudar a aconseguir bioquímics clínics que siguin professionals
científics, competents i autosuficients. En finalitzar el període de formació, un resident en Bioquímica Clínica ha
d’haver assolit:

5.

•

Coneixements adequats de fisiologia, fisiopatologia, patologia molecular i dels canvis bioquímics que es
produeixen en la malaltia.

•

Coneixements profunds de les aplicacions i interpretació de les magnituds bioquímiques en medicina.

•

Coneixements i familiarització amb els mètodes i tècniques analítiques bioquímiques i els seus
fonaments; capacitat per assimilar futures innovacions.

•

Les habilitats necessàries per la gestió d’un laboratori de Bioquímica Clínica.

•

Coneixements dels principis bàsics de la recerca científica, implicant-se activament en el disseny
experimental, en la metodologia, l’obtenció de resultats, i anàlisi i discussió dels mateixos.

•

Una capacitació suficient per l’ensenyament i la transmissió de coneixements a altres postgraduats en
formació, metges clínics i personal tècnic en formació.

Continguts específics

A la formació especialitzada en Bioquímica Clínica hi accedeixen postgraduats amb diferents titulacions
acadèmiques i amb diferent base de coneixements que requereixen una estratègia diferencial en la seva
formació. Per tant, el present programa, encara que reconeix aquestes diferències, pretén com a resultat final
aconseguir una formació homogènia de bioquímics clínics independentment del seu origen acadèmic.

5.1. Continguts específics teòrics
5.1.1. Ciències bàsiques:
QUÍMICA ANALÍTICA i TÈCNIQUES INSTRUMENTALS
El resident de Bioquímica Clínica ha de tenir una idea general sobre Química i Química Analítica, de
manera que els seus coneixements li proporcionin la base suficient sobre les característiques, avantatges i
inconvenients dels mètodes analítics i instruments de mesura, amb l’objectiu de saber escollir el procediment
analític adequat per l’anàlisi de cada magnitud bioquímica i garantir la qualitat dels resultats bioquímics.
BIOQUÍMICA, FISIOLOGIA I PATOLOGIA HUMANES
Aquestes matèries inclouen aquells temes que permeten la comprensió dels mecanismes bioquímics i
fisiològics en l’individu sà, posant èmfasi en els mecanismes patològics que desenvolupen els canvis
bioquímics en la persona malalta, amb la finalitat d’entendre la indicació i la interpretació de les exploracions
bioquímiques adequades a cada malaltia. És de particular importància que el resident estigui familiaritzat amb
les disciplines afins o més properes a la bioquímica: hematologia, immunologia, genètica, toxicologia,
farmacologia i microbiologia.
ESTADÍSTICA
L’estadística proporciona al bioquímic clínic les eines necessàries pel tractament objectiu de les dades i
per la seva interpretació, així com per elaborar un disseny experimental apropiat i una correcta avaluació dels
resultats de recerca.
INFORMÀTICA
El bioquímic clínic ha d’estar familiaritzat amb la gestió administrativa informatitzada del laboratori,
amb les facilitats que proporcionen els ordinadors en la tasca científica i comprendre les possibilitats i funcions
dels instruments dotats de microprocessadors. És important conèixer les tècniques de comunicació electrònica
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amb els usuaris i amb altres laboratoris, així com entendre la influència que aquestes tècniques presenten sobre
l’organització del laboratori.
5.1.2. Formació en Protecció Radiològica:
D’acord a la legislació vigent, el resident en bioquímica clínica ha d’adquirir coneixements bàsics en
protecció radiològica, ajustats al previst a la Guia Europea “Protección Radiológica 116”. A Catalunya, el
Departament de Salut diu que aquesta formació es rebrà de manera centralitzada des de l’IES.
5.1.3. Continguts propis de l’especialitat:
BIOQUÍMICA CLÍNICA GENERAL
El bioquímic clínic ha de conèixer els factors de variació que afecten els valors de les magnituds
bioquímiques, tant analítics com biològics. Respecte als primers, ha de saber fixar els objectius de qualitat i com
controlar les possibles desviacions. Pel que fa als segons, el seu coneixement li permetrà reduir-los i, si això no
fos possible, tenir-los en compte a l’hora d’interpretar els resultats.
SEMIOLOGIA BIOQUÍMICO-CLÍNICA
El resident de bioquímica clínica ha de conèixer les alternatives metodològiques de la determinació
analítica i el valor semiològic de les principals magnituds bioquímiques.
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL LABORATORI
El resident en formació ha de desenvolupar una adequada capacitat pel que es refereix a la gestió del
laboratori, entenent amb això l’optimització de recursos humans, (facultatius, tècnics, etc.) i recursos materials.

5.2.- Continguts específics pràctics
El nucli d’activitats d’aprenentatge ha de ser eminentment pràctic, però els bioquímics clínics en
formació no han de ser entrenats senzillament com a tècnics de laboratori.
La formació del bioquímic clínic s’aconsegueix mitjançant la seva integració en el Servei de Bioquímica
durant el temps establert, participant a totes les activitats pròpies del servei de manera supervisada, compartint
les responsabilitats de les activitats realitzades.
La valoració de mètodes i procediments analítics i especialment la interpretació dels resultats analítics
en el context clínic han de constituir una part important de les activitats de l’especialista en formació.
5.3.- Desenvolupament de la recerca en Bioquímica Clínica
En els darrers anys s’ha produït un avenç destacable en el coneixement de la medicina, i de manera
particular en tots els aspectes moleculars relacionats amb la malaltia, tant des del punt de vista de la seva
etiologia, com del seu diagnòstic i de la seva terapèutica. Aquest fet obliga el Bioquímic Clínic a conèixer no
només les noves tècniques, mètodes i processos que es desenvolupen en els laboratoris clínics, sinó també a
familiaritzar-se amb les troballes més rellevants dels diferents mètodes de diagnòstic, així com a familiaritzar-se
amb els fonaments moleculars de la fisiopatologia. És doncs essencial que al llarg del seu període de formació el
Bioquímic Clínic actualitzi de manera continuada els seus coneixements sobre metodologia científica i que
col·labori, i en la mesura del possible, arribi a desenvolupar projectes de recerca propis. En aquest sentit, caldrà
que posi un èmfasi especial en:
Posada a punt de mètodes ja descrits a la bibliografia, millora dels mateixos i desenvolupament de
nous mètodes.
Avaluació de projectes de recerca clínics o de laboratori, ja siguin bàsics o aplicats.
Recopilació de resultats dels esmentats projectes, amb la posterior anàlisi i interpretació de dades.
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Col·laboració en la planificació i desenvolupament de projectes clínics de recerca, basant-se de
manera particular en la participació indispensable de l’especialista en Bioquímica Clínica en els
mateixos, necessària per a l’obtenció i la interpretació de les dades del laboratori.
Publicació de resultats en forma d’articles científics, describint els nous mètodes desenvolupats o la
millora dels ja existents, així com les aportacions realitzades als treballs de recerca en els que hagi
participat, tant de manera col·laborativa com individual.
5.3.1.- Metodologia de la recerca
La investigació científica i la innovació a l’àrea de la salut han d’anar dirigides a millorar les
intervencions i els procediments preventius, diagnòstics, terapèutics i rehabilitadors. Això obliga a potenciar i a
afavorir el desenvolupament de l’activitat de recerca en els programes de formació d’especialistes, amb la
finalitat de contribuir tant a la motivació i a la preparació de nous investigadors en el camp de les àrees
biomèdiques, com a contribuir activament a que la pràctica clínica es sustenti de manera eficaç i demostrable en
la investigació científica i en la transferència de resultats.
La selecció d’un tema de recerca s’estableix en funció de la disponibilitat de mitjans pel seu abordatge,
en funció del plantejament d’una hipòtesi o de l’aparició d’un problema del que no existeixen antecedents
bibliogràfics per la seva solució. Això comporta que, un cop seleccionat el tema, sigui necessària una revisió
bibliogràfica exhaustiva dels antecedents i dels mitjans disponibles per abordar el problema. Aquesta
informació permet arribar a definir una hipòtesi de treball, i en base a ella, assenyalar uns objectius clars.
Un cop establerts els objectius, cal analitzar la metodologia necessària per abordar-los correctament, així
com un estudi estadístic per preveure el nombre de casos necessaris per poder assolir resultats significatius.
També cal analitzar la disponibilitat dels mitjans materials i els aspectes econòmics imprescindibles per dur a
terme l’estudi, amb un plantejament real de les possibilitats i de les necessitats de la seva realització. Tenint en
compte els objectius els mitjans, la metodologia i el personal, s’elabora un pla de treball realista, en el que cal
incloure la previsió de resultats que es pretenen obtenir i l’aplicabilitat potencial de l’estudi.
Comptant amb un finançament adequat i amb els mitjans necessaris, el desenvolupament d’un projecte
de recerca es realitza segons al pla de treball plantejat, amb una recopilació de dades meticulosa i amb un estudi
estadístic apropiat. L’anàlisi progressiva dels resultats a mesura que es van obtenint constitueix una part
important de tot projecte de recerca; també cal anar dissenyant unes conclusions preliminars dels resultats. Això
obliga a adquirir, a més d’un esprit crític per l’anàlisi de les dades, un interès constant en mantenir-se al dia de
les publicacions científiques relacionades amb el tema per arribar a conèixer la rellevància i les implicacions de
les dades que es van obtenint. Finalment, un cop acabat l’estudi tot demostrant la fiabilitat i la reproductibilitat
dels resultats obtinguts, i un cop discutides les conclusions assolides amb la resta de l’equip de recerca, cal
procedir a escriure la o les publicacions per trametre-les posteriorment a una revista científica.
De manera progressiva, el Bioquímic Clínic en formació haurà d’anar familiaritzant-se amb les diferents
etapes o nivells necessaris pel desenvolupament d’un projecte de recerca. La seva participació en l’activitat
científica durant el període de la residència podria completar-se amb la seva integració als programes oficials de
post-grau i podria utilitzar-se per l’obtenció del corresponent títol universitari oficial de “Diploma d’Estudis
Avançats”, “Master” o “Doctor”, segons els criteris i requisits acadèmics necessaris per la seva obtenció.
Aquesta situació és altament desitjable, donat que a més de completar la seva formació científica, l’adquisició de
la titulació de doctor li proporcionarà validesa amb efectes acadèmics plens, facultant-lo per la docència i per la
recerca.
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6.

Rotacions

6.1.- Objectius
6.1.1.- Coneixements
El resident ha d’adquirir els coneixements necessaris per la comprensió de les dades produïdes i haurà
de ser capaç d’identificar futurs problemes analítics i clínics, jutjant la seva importància, tot proposant solucions
i analitzant les conseqüències de les seves decisions.
6.1.2.- Habilitats
El resident haurà d’aquirir l’habilitat suficient per (veure annex 1 al final):
Nivell 1 (a adquirir durant la formació, assolint una total autonomia)
-

Obtenir espècimens biològics en les condicions òptimes per realitzar les determinacions analítiques

-

Manipular espècimens, instruments i material de laboratori, necessaris per obtenir resultats fiables en el
mínim de temps i al mínim cost

-

Establir un programa de garantia de qualitat

-

Llegir, interpretar i executar instruccions referents al funcionament d’instruments, ús de material,
desenvolupament de procediments analítics descrits a la literatura i adaptació a instruments similars als
descrits.

Nivell 2 (a adquirir durant la formació encara que no aconsegueixi necessàriament autonomia per la realització)
-

Redactar protocols d’execució tècnica, manuals de seguretat, informació general destinada a metges
clínics usuaris, informes de resultats, memòries, pressupostos i altres memoràndums administratius

-

Preparació i execució de programes docents per tècnics de laboratori

Nivell 3 (requereixen un període addicional de formació un cop acabada la formació general)
-

Realització de tècniques analítiques especialitzades, revisió de l’organització d’un servei de bioquímica
clínica

-

Desenvolupament d’hipotèsis científiques, disseny experimental

6.1.3.- Actitud amb els pacients
El contacte amb el pacient es centra en l’obtenció d’espècimens i en l’orientació que cal proporcionar al
pacient per tal de minimitzar les variacions preanalítiques (punt primer del Nivell 1 del paràgraf 6.1.2).

6.2.- Activitats
6.2.1.- Assistencials
El resident haurà de realitzar les tècniques analítiques, intervenint directament en el manteniment
preventiu dels instruments analítics i en la resolució dels problemes que sorgeixin. En el primer període –
eminentment tècnic- haurà d’assolir les habilitats tècniques que el converteixin en un bioquímic fiable. En
acabar aquest període hauria de ser capaç d’introduir un nou procediment analític a la rutina del laboratori, tant
pel que es refereix a aspectes tècnics com a possibles implicacions clíniques. També durant aquest primer
5

PROGRAMA DOCENT DE L’ESPECIALITAT i PLANIFICACIÓ DE LA
ROTACIÓ DELS RESIDENTS
BIOQUÍMICA CLÍNICA. HOSPITAL DE LA SANTA CREU i SANT PAU

període ha d’integrar-se en el sistema de guàrdies del Servei, tenint en compte els principis de responsabilitat
tutoritzada i de limitada autonomia en que es basa el programa docent.
El resident haurà de participar en totes les consultes amb els metges destinades a discussió tant de la
indicació de determinades exploracions bioquímiques com de la significació clínica de la informació produïda
pel laboratori en cada context clínic particular. Per aquest motiu, és recomanable la seva participació en sessions
clíniques d’altres serveis, tan activament com sigui possible. La relació i intercanvi d’opinions amb els clínics ha
d’intensificar-se en el segon període de la residència. A més, en aquest segon període, a través de debats i
discussions, haurà d’implicar-se en la presa de decisions de manera progressiva i responsable.
6.2.2.- Científiques
En principi, durant el primer any, el resident ha de poder realitzar treballs de revisió bibliogràfica i
presentar sessions bibliogràfiques.
En el segon any, ha de participar activament en la realització de treballs científics desenvolupats
essencialment pels facultatius, i ha de saber presentar públicament els resultats dels mateixos (per exemple,
comunicacions a congressos).
Durant el tercer any, ha de realitzar i redactar amb responsabilitat plena treballs científics.
En el curs del quart any, ha de dirigir la realització de treballs a residents de primer i de segon any, a
més de participar com a docent en els cursos i programes que es portin a terme en el sí de la institució.

7.

Metodologia d’avaluació

7.1.- Avaluació de recursos
La Comissió de Docència de l’Hospital vigilarà que el resident durant el seu període de formació
accedeixi a tots els recursos instrumentals dels que disposa el Servei i que són necessaris per la seva acreditació.
7.2.- Avaluació del procés docent i avaluació de resultats
El procés d’avaluació ha de ser un procés continu, inseparable de l’activitat assistencial, docent i
científica del Servei.
En finalitzar la rotació per cada Secció del laboratori, el responsable de la Secció emetrà un informe
sobre l’assoliment del programa d’aprenentatge tècnic i de les habilitats tècniques adquirides. El nivell de
coneixements, grau d’autonomia, responsabilitat, etc. que el resident hagi adquirit durant aquest període
s’informaran tenint en compte la participació en activitats acadèmiques i docents realitzades. Aquesta
informació i la referent al nombre de sessions presentades, articles i comunicacions científiques i altres activitats
professionals realitzades pel resident formaran part de l’informe anual que el tutor de residents del Servei haurà
de trametre a la Comissió de Docència de l’Hospital.
L’avaluació de residents ha de tenir un caire eminentment pedagògic. No només ha de ser emprada per
corregir eventuals desviacions de l’activitat docent, sinó també per emfatitzar els aspectes primordials de la
formació, de manera que es prioritzi les àrees fonamentals, evitant especialitzacions precoces en detriment de
l’objectiu primari de formació integral.
7.3.- Avaluació final
L’avaluació final del resident estarà supeditada a la normativa general que el Ministeri d’Educació
estableix sobre el tema.
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8.- PROGRAMA DE FORMACIÓ PRÀCTICA

8.1.- Primer període: 2,5 anys de durada, vacances incloses

8.1.1.- Objectius del primer període
1) haver realitzat totes i cadascuna de les determinacions dels constituents bioquímics i hematològics
codificats en el Directori de les proves analítiques del Servei.
2) conèixer i saber explicar el valor semiològic de cada constituent.
3) ser capaç de descriure la mecànica del processament d’espècimens biològics, de la seva estabilitat,
condicions d’emmagatzematge i conservació, tipus de tubs i recipients, anticoagulants, formularis de
sol·licitud d’anàlisis i forma de tramesa de resultats.
4) conèixer a fons l’organització interna del Servei
-

procés i arxiu de dades

-

localització de reactius i d’espècimens processats i no processats

-

ús de terminals d’ordinador

5) conèixer i dominar el Sistema Internacional d’Unitats, càlculs de dilucions, preparació de reactius, de
tampons i de sèrums de control.
6) saber identificar i manipular correctament els reactius i gasos tòxics, inflamables o corrosius que han
d’usar-se en condicions estrictes de seguretat, ja sigui referides a la protecció personal o instrumental, a la
ventilació o a l’extinció d’incendis o a la contaminació radioactiva. També haurà de saber proporcionar les
primeres mesures d’auxili en cas d’intoxicació, causticació o altres agressions.
7) saber valorar la imprecisió i la inexactitud de les diverses tècniques emprades per la mesura de cadascun
dels constituents i la seva repercussió clínica.
8) saber manipular correctament tot l’instrumental del laboratori i conèixer les bases teòriques del seu
funcionament.
9) estar familiaritzat amb el manteniment i la reparació de l’instrumental del laboratori.
10) conèixer els mecanismes de control de qualitat, valors d’alarma i criteris per l’acceptació o rebuig de
resultats analítics.
11) haver adquirit la formació completa esperada en temes de: química bàsica, bioquímica clínica i
instrumentació.
12) ser capaç de preparar i exposar en sessions del Servei revisions de temes utilitzant les diferents fonts
bibliogràfiques disponibles.
13) conèixer els rocediments relacionats amb la gestió de la Qualitat
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8.1.2.- Programa pràctic:
8.1.2.1.- General
Familiarització amb l’organització assistencial de l’Hospital: sales d’hospitalització, dispensaris, serveis
centrals, biblioteca, etc. Amb aquesta finalitat, la Comissió de Docència té dissenyat un programa d’acollida als
nous residents (aproximadament 1 setmana) que comporta l’assistència a una sèrie de cursos i activitats de
caràcter obligatori per tots els residents, independentment de l’especialitat triada i llicenciatura.
Per la seva banda, el Servei de Bioquímica disposa d’un Pla d’Acollida que el tutor entrega al resident
en el moment de la seva incorporació a l’Hospital, a partir del qual el resident pot formar-se una idea de
l’estructura funcional del laboratori, de l’organització de les seves rotacions al laboratori, i del pla de sessions i
de guàrdies, entre altres.

8.1.2.2..-Específic – Detall de les rotacions per les diferents àrees
En la mesura del possible, s’intentarà respectar la planificació de les rotacions de manera que el
primer any de residència el resident efectui les rotacions per Extraccions, Proteïnes, CORE i Cromatografia i
Monitoratge i durant el segon any de residència per Hormones, Marcadors tumorals, Lípids i Metabolisme .

SERVEI EXTRACCIONS*: 7dies, matins
Objectius
a) conèixer en línies generals com s’organitzen les extraccions de mostres de pacients ambulatoris al Servei
d’Extraccions (des del punt de vista administratiu i d’infermeria)
b) adquirir pràctica en l’obtenció d’espècimens de sang venosa
c) conèixer requisits en quant a tipus de tubs i recipients a emprar per la recolecció de mostres, així com volums
a extreure per cada tipus de tub
d) conèixer requisits referents a obtenció de mostres de característiques especials (per exemple, en fred,
protegides de la llum, en tubs específics, etc.
e) processament d’espècimens biològics, des de la seva obtenció fins a la seva utilització (fase preanalítica)
f) conèixer el circuit que segueixen les mostres un cop obtingudes; distribució cap al laboratori a l’àrea de
Preanalítica.
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SECCIÓ DE PROTEÏNES:
Responsable: Edgar Zapico i Mireia Tondo
Durada:

3 mesos

Àrees de treball
1.

Secció de Proteïnes

2.

Àrea d’Immunoassaig del laboratori Core

Temes d’estudi
1.

Metodologia analítica
Electroforesis de proteïnes
mmunofixació de proteïnes
Espectroscopia d’aborció UV-VIS
Turbidimetria i nefelometria
Immunoanàlisi
Cromatografia líquida acoblada a detecció fluorimètrica
Anàlisi enzimàtic
Tincions específiques i microscopia

2.

Fisiopatologia
- Gammapaties monoclonals
Principis fisiopatològics de les discràsies de cèl·lules plasmàtiques
Algorismes diagnòstics, pronòstics i de seguiment de la malaltia
- Semiologia clínica de l’alteració de proteïnes específiques
Metabolisme protèic
Reaccions de fase aguda
Dèficit d’alfa-1 antitripsina
Malaltia de Wilson
Hemòlisi intravascular
Defectes de la glicosilació de proteïnes
Porfíries
Nutrició
Absorció intestinal
Funció pancreàtica exocrina
Intolerància a lactosa
Malnutrició

3.

Gestió de la Qualitat
- Controls interns de qualitat
- Programes de control extern de qualitat
- Normativa ISO 9001/2015
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Programa Teòric: Objectius
1. Conèixer els principis de les diferents metodologies analítiques utilitzades.
2. Conèixer la fisiopatologia de les diferent malalties estudiades en el àrea.
3. Conèixer les guies de pràctica clínica referents a les entitats clíniques objecte d’estudi.
4. Conèixer la normativa de gestió de la qualitat vigent ISO 9001/2015

Programa Pràctic: Objectius
1. Assolir autosuficiència en la utilització, manteniment preventiu, calibratge i solució d’avaries dels equips i
tècniques analítiques de l’àrea.
2. Assolir autosuficiència en els procediments de gestió de la qualitat analítica, revisió de resultats i elaboració
d’informes i comentaris interpretatius
3. Interlocució amb els usuaris
3.1. Resolució de consultes
3.2. Participació en protocols assistencials
3.3. Participació en processos d’innovació.
4. Avaluació de la introducció de noves tecnologies i/o procediments diagnòstics segons criteris de cost benefici,

En acabar la rotació per l’àrea en qüestió, el resident haurà d’haver assolit les següents competències:
-

Interpretar les electroforesis proteiques de sèrum i orina: identificació de patrons electroforètics.

-

Interpretar les immunofixacions d’immunoglobulines en sèrum i orina.

-

Generar proves complementàries en sèrum i orina per al diagnòstic, avaluació del pronòstic i seguiment de
les gammapaties monoclonals.

-

Interpretar els resultats analítics de la concentració de laes proteïnes específiques tot generant proves
complementàries per al diagnòstic de les malalties relacionades.

-

Interpretar els estudis de nutrició i generar comentaris interpretatius.

-

Interpretar els estudis de porfíria i generar comentaris interpretatius.

-

Dissenyar protocols assistencial de millora i adequació de la pràctica assistencial.

-

Complir amb els objectius de la política de qualitat del Servei aplicats a la secció.

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA
1.- Naider R. Tietz textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostic, 6th ed. Elsevier 2018..
2. Pérez-Surribas D, Cárdenas-Fernández C, Zapico-Muñiz E. Recomendaciones sobre la separación
electroforética de las proteínas plasmáticas del suero. Documentos de la SEQC 2015; 91-104.
3. Rajkumar V, Kumar S. Multiple Myeloma: Diagnostic and treatment. Mayo Clinic Proc 2016; 91: 101-19.
4. Roberts EA, Schilscky ML. Diagnosis and treatment of Wilson Disease: an update. Hepatology 2008; 2089-111.
5. Ferrarotti I, Thun GA, Zorzetto M, Ottaviani S, Imboden M, Schindler C, von Eckardstein A, Rohrer L, Rochat
T, Russi EV, Probst-Hensch M,Luisetti M. Serum levels and genotype distribution on alpha1-antitrypsin in the
general population. Thorax 2012; 67: 669-74.
6. Estudi bioquímic de les porfiries. Noticies del laboratori Hospital de Sant Pau 2013; número 266.
7. Nou mètode diagnòstic per a la intolerància a la lactosa. El lactest. Noticies del laboratori Hospital de Sant
Pau 2014; número 268.
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UNITAT DE BIOQUÍMICA GENERAL – LABORATORI CORE
Responsables:

Jordi Ordóñez Llanos, Álvaro Garcia Osuna

Durada:

4,5 MESOS

En el laboratori Core s’agrupen tots aquells estudis del laboratori que per la seves característiques són totalment
automatitzables. Per tant, la part tècnica de certs estudis que són responsabilitat d’àrees de coneixement
específiques (hormones, marcadors tumorals, proteïnes, toxicologia, serologia, immunologia) es realitzen en el
laboratori Core.
Cal destacar que la rotació per aquesta àrea inclou l’àrea de Preanalítica (que comprèn l’Àrea de Recepció de
mostres) així com l’àrea tradicionalment anomenada Imunoassaig, i les àrees d’Hematimetria i la d’Hemostàsia
(no depenen pròpiament del servei de Bioquímica, sinó del d’Hematologia).
Durant aquesta rotació, el resident també aprendrà a gestionar la xarxa de POCT (point-of-care testing) de
l’Hospital, que inclou 17 analitzadors de gasos distribuïts en àrees tan diferents com Quiròfans, Urgències,
Consultes Externes, etc.
En relació a les mostres urgents caldrà conèixer el circuit que segueixen les mateixes i la mecànica del seu
enregistrament al sistema informàtic dels laboratoris.
Els residents efectuaran la rotació pel Core durant el primer any de la residència, per tal d’haver-se format
adequadament en el moment en que comencin a fer les guàrdies docents (en el segon any de la residència).
Identificació de les zones del Laboratori Core a efectes de rotacions de residents
El laboratori Core està organitzat en unes àrees ben definides:
Àrees de treball
•

Preanalítica

•

Bioquímica i Immunoassaig integrats (inclou Urianàlisi)

•

Gasometria

•

Xarxa POCT

•

Hematimetria

•

Hemostàsia

•

Immunoassaig

Període de rotació pel Laboratori Core
La durada d’aquesta rotació serà de 4,5 mesos, distribuïts de la següent manera
• 3 mesos a Preanalítica, Bioquímica i Immunoassaig integrats, Urianàlisi, Gasometria, xarxa POCT i
Immunoanàlisi. Facultatius Responsables: Jordi Ordóñez y Álvaro García
• 1 mes a Hematimetria. Facultatiu Responsable: Ángel Remacha
• 15 dies a Hemostàsia. Facultatiu Responsable: Noelia Vilalta

Objectius en cadascuna de les àrees del Laboratori Core
1.- Preanalítica, Bioquímica i Immunoassaig integrats, Urianàlisi, Gasometria i Xarxa POCT.
Durant aquesta rotació el resident ha d’assolir les habilitats i coneixements que es detallen en els objectius
següents.
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Objectius generals
• Recepció, circuits i distribució de mostres
• identificació de mostres urgents i programades
• identificació de mostres per enviar a laboratoris externs
• idoneïtat de la mostra rebuda per la seva anàlisi
• tractament preanalític de la mostra si s’escau
• destresa tècnica per garantir la fiabilitat dels resultats obtinguts pel procés de mostres en cadascun dels
analitzadors de l’àrea
o coneixement de les diferents parts de l’aparell en qüestió
o manteniment de l’aparell
o identificació d’avaries
• programa de gestió del laboratori: Openlab
• servidor de suport a la xarxa POCT: Radiance
Objectius específics
• calibratge de les tècniques
• control de qualitat i validació dels resultats d’acord amb el CQ
o Material de control

•
•
•

o

Presa de decisions

o

Algorisme de Westgard

o

Control de qualitat intern

o Programes externs d’avaluació de la qualitat
validació analítica dels resultats (possibles factors interferents preanalítics, analítics)
interpretació dels resultats i validació clínica
coneixements teòrics del principis de mesura de les tècniques adaptades en cadascun dels analitzadors

Sempre que es tingui l’oportunitat d’avaluar un nou analitzador, el resident haurà de participar-hi activament i
serà el responsable del processament de mostres i de la recollida de dades necessàries per la valoració final de
l’equip (imprecisió, inexactitud, inexactitud relativa –comparació de mètodes-, recuperació, límit de detecció,
sensibilitat).
Al final de la rotació per l’àrea de Preanalítica, Bioquímica i Immunoassaig integrats, Urianàlisi , Gasometria i
xarxa POCT, el resident hauria de ser autònom, és a dir, hauria de ser capaç
• d’assumir sense ajuda tècnica el procés de les mostres que es reben al laboratori
• de garantir la fiabilitat del resultat entregat
• de proporcionar una interpretació clínica del conjunt de resultats si li fos requerida
• gestionar les potencials incidències dels analitzadors de gasos que no es troben local·litzats al laboratori

Recepció de mostres i Sistemes aliquotadors RSA-PRO + sistema PSM:
Verificació de la idoneïtat dels diferents tipus de mostres rebudes per les anàlisis
sol·licitades
Tractament preanalític de les mostres (urgents i programades) un cop rebudes a la recepció
del laboratori. Centrifugació.
Identificació i resolució d’errors en els aliquotadors
Gestió de mostres per PSM: identificació de mostres amb alíquotes pendents, generació
manual d’etiquetes per tubs secundaris, gestió de la seroteca.
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Bioquímica i Immunoanàlisis integrats – sistemes Architect i Alinity
Metodologia adaptada a cadascun dels 2 analitzadors Architect i al nou sistema Alinity
Potenciometria, tècniques espectrofotomètriques i tècniques d’immunoassaig
Principis metodològics de cada adaptació
Tipus específics de mostra per algunes magnituds
Calibratge de totes les tècniques
Control de qualitat, validació analítica
Valors d’alarma
Observació dels criteris de rebuig (no es pot entregar un resultat per causes imputables a la
mostra)
Índexs sèrics
Manteniment dels analitzadors
Resolució d’incidències en els analitzadors
OpenLab
Urianàlisi – Urisys 2400
Metodologia i principi de mesura de l’analitzador
Calibratge i control de qualitat
Validació analítica
Manteniment i resolució d’incidències
Gasometria – ABL90 FLEX
Metodologia i principi de mesura dels diferents analitzadors
Calibratge i control de qualitat
Validació analítica
Identificació de valors d’alarma
Manteniment i resolució d’incidències en els analitzadors
Osmòmetre

2.- Immunoanàlisis
En aquesta àrea es disposa de diferents analitzadors en els que es mesuren un ampli ventall de magnituds, però
la interpretació clínica de les quals és responsabilitat de les corresponents àrees de coneixement:
o Nefelometria – Immage 800
o Cobas e601
o MiniVidas
Per cadascun d’aquests analitzadors el resident ha d’assolir les següents habilitats i coneixements
Fonament dels principis de mesura dels diferents analitzadors de l’àrea
Calibratge, control de qualitat
Validació analítica de les mesures de les diferents magnituds
Manteniment i resolució de problemes
Interpretació clínica del resultat de la mesura de les diferents magnituds (amb el
responsable de l’àrea de coneixement en qüestió i el facultatiu responsable per aquesta àrea
en el laboratori Core)
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Les magnituds que es mesuren en aquests analitzadors recauen en diferents àrees de coneixement: proteïnes,
hormones i marcadors tumorals, magnituds relacionades amb la urgència mèdica i magnituds serològiques
(microbiologia).
El resident ha d’adquirir a grans trets els coneixements relacionats amb la semiologia clínica de cadascuna de les
magnituds analitzades. El coneixement detallat d’aquesta semiologia s’adquirirà en la rotació per les àrees de
coneixement de la resta del laboratori.
Al final de la rotació, el resident hauria de ser autònom, és a dir, hauria de ser capaç:
• d’assumir sense ajuda tècnica el procés de les mostres que es reben en aquesta àrea del laboratori
• de garantir la fiabilitat del resultat entregat
• de proporcionar una interpretació clínica del conjunt de resultats si li fos requerida

3.- Hematimetria
Els residents de Bioquímica provenen de diferents llicenciatures: Medicina i Cirurgia, Farmàcia, Química i
Bioquímica. Els llicenciats que opten a BIR/QIR han d’haver-se especialitzat durant la llicenciatura com a
Bioquímics, i per aquest motiu han de tenir uns coneixements mínims de la fisiologia de les cèl·lules de la sang.
En el cas dels farmacèutics, han adquirit durant la llicenciatura coneixements de fisiologia i de fisiopatologia,
com a mínim dels trastorns hematològics més freqüents.
Atès que la formació bàsica és diferent, és possible que el BIR/QIR tingui més dificultats per assolir els objectius
en la mateixa mesura que un FIR o MIR, però en tot cas, tampoc se’l privarà de la possibilitat d’adquirir-los,
malgrat li suposi un esforç d’estudi i de comprensió considerable.
•

El període estimat de rotació per aquesta àrea és d’1 mes.

Durant la rotació a l’àrea d’Hematimetria el resident ha d’assolir els següents objectius:
Objectius generals:
• coneixements essencials referents a l’hematopoiesi i a l’homeostasi de les cèl·lules de sang perifèrica
• circuit de mostres de l’àrea d’Hematimetria - mostres urgents i programades.
• idoneïtat de la mostra rebuda per la seva anàlisi
• tractament preanalític de la mostra si s’escau
• destresa tècnica per garantir la fiabilitat dels resultats obtinguts pel procés de mostres en cadascun dels
analitzadors de l’àrea
o coneixement de les diferents parts de l’aparell en qüestió
o manteniment de l’aparell
o identificació d’avaries
o calibratge de les tècniques
o control de qualitat i validació dels resultats d’acord amb el CQ
• coneixements teòrics dels principis de mesura de les tècniques adaptades en cadascun dels analitzadors
Objectius específics:
• recompte cel·lular en sang perifèrica automatitzat - valors normals i valors d’alarma
• extensions de sang perifèrica – identificació dels elements cel·lulars de les 3 sèries - recompte de
cèl·lules – identificació de cèl·lules anòmales – extensions amb formes cel·lulars “alarma”
• estratègia diagnòstica dels estudis bàsics d’anèmia
• validació analítica dels resultats
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•
•

estudi d’altres líquids biològics diferents de la sang (tractament preanalític de la mostra, comptatge en
càmera, comptatge diferencial)
interpretació dels resultats i validació clínica conjuntament amb el facultatiu.

Al final de la rotació, el resident hauria de ser autònom, és a dir, hauria de ser capaç
• d’assumir sense ajuda tècnica el procés de les mostres que es reben a l’àrea d’hematimetria
• de garantir la fiabilitat del resultat entregat per les anàlisis realitzades en aquesta àrea
• d’identificar fórmules i extensions patològiques i dintre de les patològiques, les que suposen una
intervenció immediata per la seva gravetat
• de proporcionar una interpretació clínica del conjunt de resultats si li fos requerida –tot i que la
responsabilitat del resultat final no recaurà sobre ell al tractar-se d’un servei aliè a Bioquímia-.
Instrumentació
Comptadors de cèl·lules (Sysmex) i VSG
Variant Turbo II (HPLC - Hb glicada)

4.- Hemostàsia
• El període estimat de rotació per aquesta àrea és de 15 dies.
Durant la rotació a l’àrea d’hemostàsia el resident ha d’assolir les següents habilitats i coneixements
Objectius generals
• identificació de problemes relacionats amb la idoneïtat i qualitat de la mostra rebuda per la seva anàlisi
• tractament preanalític de la mostra
• destresa tècnica per garantir la fiabilitat dels resultats obtinguts pel procés de mostres en cadascun dels
analitzadors de l’àrea
o coneixement de les diferents parts de l’aparell en qüestió
o manteniment de l’aparell
o identificació d’avaries
o calibratge de les tècniques
o control de qualitat i validació dels resultats d’acord amb el CQ
• coneixements teòrics dels principis de mesura de les tècniques adaptades en cadascun dels analitzadors
Objectius específics
• validació analítica dels resultats (possibles factors interferents preanalítics, analítics) de les principals
magnituds mesurades a l’àrea d’hemostàsia del Core
• conèixer les indicacions per la mesura de les magnituds analitzades en aquesta àrea
• interpretació clínica del conjunt de magnituds analitzades en aquesta àrea
• al final de la rotació, el resident hauria de ser autònom. És a dir, hauria de ser capaç
o d’assumir sense ajuda tècnica el procés de les mostres que es reben al laboratori
o de garantir la fiabilitat del resultat entregat
o de proporcionar una interpretació clínica del conjunt de resultats si li fos requerida
Instrumentació
Hemostàsia – coagulòmetres 2 TOP, STA, ACT

ESTRUCTURACIÓ DEL PERÍODE
Estructuració per àrees “tecnològiques”
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Preanalítica
- recepció de sol·licituds programades. Tipus de tubs (sang total, sèrum, orina, etc)
- centrifugació quan procedeixi
- classificació i aliquotació en el RSD Pro
- destins d’aliquotació
- resolució i registre d’incidències

Bioquímica i Immunoanàlisi – ci16200 (integrats)
Metodologia
-

Determinacions espectrofotomètriques a punt final
o

Corbes de calibratge, utilització de patrons, utilització de coeficients d’extinció molar, correcció
d’Allen

-

Determinacions cinètiques

-

Immunoassaigs

o

Activitat catalítica d’enzims, determinació de sustrats mitjançant reacció enzimàtica

o

Turbidimetria

o

Espectrofotometria

o

Quimioluminiscència

Validació
-

Criteris d’acceptació i de rebuig dels resultats de control de qualitat intern ( i extern)

-

Validació tècnica de les magnituds realitzades a l’àrea d’automatització (tant urgents com programades)

-

Criteris de validació clínica

Mostres processades
-

Mostres de sèrum provinents de l’aliquotador o de plasma provinents de la recepció del Core (urgències)

-

En aquests analitzadors s’hi processen mostres urgents (plasma heparina) i programades (sèrum amb
gelosa). La metodologia emprada és la mateixa, i els criteris de validació tècnica són aplicables a ambdós
tipus de mostra. Caldrà però saber identificar:
o

Circuit d’entrada de les mostres urgents un cop enregistrades a la recepció del laboratori

o

Seguiment de les mostres urgents

o

Criteris de validació clínica de les mostres urgents

o

Temps d’entrega dels resultats de les mostres urgents

Urianàlisi (Urisys 2400)
-

mesura semiquantitativa i quantitativa (per la densitat) de les magnituds avaluades en orina

Gasometria – Analitzadors de gasos en sang (Radiometer)
-

determinació de l’equilibri àcid-base i gasos en sang

Osmòmetre
- manipulació de l’osmòmetre, manteniment
- principis de funcionament dels osmòmetres (descens del punt crioscòpic, elevació del punt d’evaporació)
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Immunoassaig –MiniVidas (BioMérieux), Nefelometria (Beckamn Coulter), Cobas e601 (Roche)
-

en aquesta àrea del Core totes les mesures es basen en diferents tipus d’immunoassaig
(quimioluminiscència, electroquimioluminiscència). La nefelometria també és una tècnica inclosa en aquesta
àrea.

-

La validació clínica de les magnituds mesurades depèn d’un facultatiu o d’un altre segons l’àrea de
coneixement en qüestió (per exemple, magnituds hormonals depenen de la Secció d’Hormones). No
obstant, el resident haurà de saber interpretar els resultats obtinguts i informar al facultatiu responsable de
l’àrea de coneixement en qüestió de qualsevol irregularitat detectada.

Hematimetria – Comptadors de cèl·lules (Sysmex) i VSG
-

manipulació i manteniment dels comptadors de cèl·lules

-

extensions

-

citologia en sang perifèrica

-

recompte de plaquetes

-

recompte i identificació de cèl·lules en LCR

-

recompte i identificació de cèl·lules de líquid articular

Hemostàsia – coagulòmetres 2 TOP, STA, ACT
-

manipulació dels equips de coagulació

-

interpretació de resultats

Temes d’estudi:
-

Fisiopatologia de l’equilibri àcid-base i dels gasos en sang

-

Principis bàsics de coagulació

-

Principis de morfologia cel·lular en sang perifèrica

-

Semiologia clínica de la mesura de les diferents magnituds analitzades en els sistemes ci16000

-

Automatització en química clínica

-

Components d’un autoanalitzador

-

Naturalesa de la llum. Llei de Lambert-Beer.

-

Espectrofotometria. Components, característiques, calibratge.

-

Reflectometria - urianàlisi

-

Principis i fonaments de la potenciometria directa i indirecta

-

Principis i fonaments de la nefelometria

-

Principis i fonaments dels immunoassaigs

-

Principi de les mesures en gasometria

-

Citòmetres de fluxe

-

Microscopia òptica

-

Avaluació d’un autoanalitzador

-

Comparació de mètodes
o

-

Imprecisió, inexactitud, inexactitud relativa, recuperació, límit de detecció, sensibilitat

Control de qualitat
o

Mostres de control
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o

Presa de decisions

o

Algorisme de Westgard

o

Control de qualitat intern

o

Programes externs d’avaluació de la qualitat

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA
1.- Willard HH, Merritt LL, dean JA. Instrumental methods of analysis. D. Van Nostrand Co. 1974.
2.- Guibault GG, Hargis GH. Instrumental Analysis Manual. Dekker Inc 1970.
3.- Burtis CA, Ashwood ER, Eds. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd ed. Philadelphia, W.B. Saunders
Company 1999.
4.- Brown SS, Mitchell FL, Young DS. Chemical diagnosis of disease. Elsevier/North-Holland 1979.
5.- Henry JB. Clinical diagnosis and management. Saunders Co. 1979.
6.- Adams AP, Hahn CEW. Principles and Practice of Blood-Gas Analysis. General Diagnostics 1979.
7.- Morgan DB. Clinics in Endocrinology and Metabolism. Vol 13, nº2, Electrolyte Disorders. Saunders Co. 1684.
8.- Erslev AJ, Gabuzda TG. Pathophysiology of Blood. Saunders Co. 1975.
9.- Diggs LW, Sturm D, Bell A. La morofología de las células de la sangre humana. Abbott Científica 1988.
10.- Woessner S, Lafuente R, Florensa L. La citología óptica en el diagnóstico hematológico. Ediciones Medici
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11.- Guttmann A, Schull MJ, Vermeulen MJ, Stukel TA. Association between waiting times and short term
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from Ontario, Canada. Br MedJ 2011; 342:d2983.
12. - Larsson, A., Greig-Pylypczuk, R., & Huisman, A. (2015). The state of point-of-care testing: a european
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13. - Liddell, E. (2013). Chapter 3.1 – Antibodies. In The Immunoassay Handbook (pp. 245–265).
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(pp. 339–356). doi:10.1016/B978-0-08-097037-0.00023-3
15. - Nichols, J. H. (2013). Chapter 6.3 – Point-of-Care Testing. In The Immunoassay Handbook (pp. 455–463).
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16. - Quinn, F. A., & Armbruster, D. A. (2013). Chapter 7.9 – Abbott ARCHITECT® Family of Analyzers. In The
Immunoassay Handbook (pp. 561–566). doi:10.1016/B978-0-08-097037-0.00042-7
17. - Myers, M. B. (2013). Chapter 7.17 – Elecsys® Immunoassay Systems. In The Immunoassay Handbook (pp.
603–607). doi:10.1016/B978-0-08-097037-0.00050-6
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20. - Luis Javier Morales García, Salvador Ventura Pedret, E. S. L. (2017). Muestras de orina de 24 horas y orina
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21. - Albalate Ramón, M., De Sequera Ortiz, P., Alcázar Arroyo, R., Corchete Prats, E., Puerta Carretero, M., &
Ortega Díaz, M. (2011). Algoritmos en nefrologia.Trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido-base.
Senefro.
22. - Juan Antonio Vílchez, M. Dolores Alvadalejo-Otón. (2017). New Trends in Biomarkers and Diseases: An
Overview. Bentham Science Publishers (Sharjah, UAE).
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SECCIÓ DE MONITORATGE DE FÀRMACS I TOXICOLOGIA
Responsable:

Edgar Zapico i Josep Mª Queraltó

Durada:

4 MESOS

Àrea de Treball
1.

Area de bioquímica general del laboratori Core

Temes d’estudi
1.

Metodologia analítica
1.1. Preparació de mostres
1.1.1.

Precipitació de proteïnes

1.1.2.

Extracció en fase sòlida

1.1.3.

Extracció líquid líquid

1.2. Cromatografia líquida acoblada a detecció ultraviolada
1.3. Cromatografia líquida acoblada a espectrometria de masses en tàndem
1.4. Cromatografia de gasos acoblada a espectrometria de masses
1.5. Immunoanàlisi
2.

Principis del monitoratge de fàrmacs

3.

Farmacologia, farmacocinètica i farmacodinàmica

4.

Toxicologia i toxicocinètica

5.

Drogues d’abús

6.

Gestió de la Qualitat
6.1. Controls interns de qualitat
6.2. Programes de control extern de qualitat
6.3. Normativa ISO 9001/2015

Fàrmacs analitzats a la Secció
Grup Fàrmac

Fàrmac

Metodologia

Àrea

Aminoglucòsids

Vancomicina

Immunoanàlisi

Core

Immunoanàlisi

Core

Immunoanàlisi

Core

Immunoanàlisi

Core

Gentamicina
Amikacina
Tobramicina
Antiepilèptics

Valpròic
Difenilhidantoïna
Fenobarbital
Carbamazepina

Antipirètics

Salicilats
Paracetamol

Cardiogènics

Digoxina
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Quimioteràpics

Broncodilatadors

Metotrexate

Immunoanàlisi

Core

Busulfà

HPLC-UV

Cromatografia

Mitotane

HPLC-UV

Cromatografia

Cafeïna

HPLC-UV

Cromatografia

HPLC-UV

Cromatografia

HPLC-MS/MS

Cromatografia

HPLC-UV

Cromatografia

Teofilina
Anestèsics

Tiopental
Pentobarbital

Immunosupressors

Tacrolimus
Sirolimus
Everolimus
Ciclosporina

Psicofàrmacs

Oxcarbazepina
Lamotrigina
Paroxetina
Duloxetina
Mianserina
Fluvoxamina
Maprotilina
Citalopram
Venlafaxina
Amitriptilina/Nortriptilina
Clozapina/Desmetilclozapina
Clonazepam
Sertralina
Imipramina/Desimipramina
Clorimipramina/desmetilclor
Fluoxetina/norfluoxetina
Olanzapina

Tòxics analitzats a la Secció
Grup Tòxics

Tòxic

Mètode Analític

Àrea

Drogues d’abús

Etanol

Enzimàtic

Core

Benzodiazepines

Immunoanàlisi

Barbiturats
Opiàcis
Cocaïna
Amfetamina
Cannabis
Metadona
Tricíclics
Éxtasi líquid
Metilfenidat

GC-MS

Cromatografia
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Metalls

Metanol/Polietilenglicol

GC/MS

Hospital Clínc

Mercuri

ICP-MS

Reference Lab

Plom
Alumini
Cobalt

Programa Teòric: Objectius
1.

Conèixer els principis de les diferents metodologies analítiques utilitzades.

2.

Conèixer els principis farmacològics, farmacocinètics i farmacodinàmics dels diferents fàrmacs
monitorats.

3.

Conèixer els principis toxicològics i toxicodinàmics de les diferents substàncies tòxiques analitzades en
la secció

4.

Conèixer la normativa de gestió de la qualitat vigent ISO 9001/2015

Programa Pràctic: Objectius
1.

Assolir autosuficiència en la utilització, manteniment preventiu, calibratge i solució d’avaries dels
equips i tècniques analítiques de l’àrea.

2.

Assolir autosuficiència en els procediments de gestió de la qualitat analítica, revisió de resultats i
elaboració d’informes i comentaris interpretatius

3.

Interlocució amb els usuaris
3.1. Resolució de consultes
3.2. Participació en protocols assistencials
3.3. Participació en processos d’innovació

4.

Avaluació de la introducció de noves tecnologies i/o procediments diagnòstics segons criteris de cost
benefici

En acabar la rotació per l’àrea en qüestió, el resident haurà d’haver assolit les següents competències:
-

Interpretar els cromatogrames obtinguts en el procés de monitoratge de fàrmacs.

-

Interpretar els resultats analítics identificant potencials fonts de contaminació de la mostra.

-

Dissenyar protocols assistencial de millora i adequació de la pràctica assistencial.

-

Complir amb els objectius de la política de qualitat del Servei aplicats a la secció.

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA
1.- Naider R. Tietz textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostic, 6th ed. Elsevier 2018
2.- Therapeutic drug monitoring data: a concise gguide 3rd Edition. AACC Press 2013
3.- Toxicology! Because what you don’t know, can kill you. AACC Pres 2013.
4.- The clinical toxicology laboratory:contemporany practice of poisoning evaluation 2nd Ed. AACC Press 2012.
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SECCIÓ DE LÍPIDS
Responsable:

Jordi Ordóñez, Francisco Blanco

Durada:

3 mesos

INSTRUMENTACIÓ
-

Ultracentrífugues

-

Unitats d’electroforesi: electroforesis no desnaturalitzants

ESTRUCTURACIÓ DEL PERÍODE
1.1. Pràctica. A la Secció.
-

Separació de quilomicrons en plasma o líquids biològics per centrifugació d’alta velocitat

-

Aïllament de lipoproteïnes de baixa densitat (VLDL) per ultracentrifugació

-

Avaluació del colesterol de les LDL desprès d’aïllar les VLDL per ultracentrifugació

-

Aïllament de les lipoproteïnes HDL per ultracentrifugació

-

Separació de lipoproteïnes en condicions no desnaturalitzants per electroforesis

1.2. Pràctica. Al laboratori de Bioquímica automatitzada.
-

Determinacions de colesterol i triglicèrids totals (Tg), glicerol i colesterol lliure en plasma i de colesterol
i triglicèrids en lipoproteïnes aillades

-

Determinació de lipoproteïna Lp(a) i apolipoproteïnes A-I i apoB-100

-

Identificació de la disbetalipoproteïnèmia pel quocient cVLDL/Tg

-

Identificació de la “falsa” hipertrigliceridèmia per la mesura de glicerol

2.- Temes d’estudi
• Metabolisme de Lípids
-

Estructura i metabolisme de les lipoproteïnes

-

Apolipoproteïnes, enzims i receptors que intervenen en el metabolisme lipoproteic

-

Bases metodològiques de la separació de lipoproteïnes: mètodes per precipitació amb agents químics,
ultracentrifugació, electroforesi i cromatografies

• Mètodes per mesurar lípids i els seus components
-

Mètodes de determinació directa de colesterol i triglicèrids totals, glicerol, colesterol HDL, Lp(a),
apolipoproteïna A-I y B-100. Mètodes de referència i mètodes aconsellats
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-

Recomanacions internacionals per els mètodes per la separació de lipoproteïnes i la determinació de
concentracions de lípids (Lipid Research Council, National Cholesterol Education Program)

•
-

Utilitat clínica de les mesures de lípids i els seus components
Història natural de l’arteriosclerosi. Arteriosclerosi natural i accelerada. Relació arteriosclerositrombosi. Factors desencadenants dels accidents vasculars. Altres factors de risc.

-

Bases moleculars de la relació lípids-arteriosclerosi.

-

Consens nordamericà, europeu i espanyol sobre dislipèmies i la seva´avaluació.

-

Classificació fenotípica i genotípica de les dislipèmies. Bases moleculars. Bases del tractament dietètic i
farmacològic.

3. Objectius de formació
-

Aprendre la separació de lipoproteïnes per ultracentrifugació

-

Aprendre la separació de lipoproteïnes per electroforesis en condicions no desnaturalitzants

-

Aprendre a mesurar colesterol i triglicèrids totals, glicerol i colesterol HDL amb mètodes automatitzats

-

Conèixer els mètodes designats com de referència o com de comparació per aïllar i mesurar els
components de les lipoproteïnes

-

Conèixer la variabilitat biològica de lipoproteïnes i els seus components

-

Conèixer l’efecte de de fàrmacs i altres factors sobre la concentració de lipoproteïnes i els seus
components

-

Saber identificar, a partir del fenotip lipídic, les dislipèmies que requereixen un estudi genotípic
(disbetalipoproteïnèmia, sospita de dislipèmies genètiques)

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA
1.-Tietz NW. Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnosis. Ed. CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns,
Saunders, 2014.
2.-The Online Metabolic and Molecular Basis of Inherited Diseases. Scriver CR, Beaudet AL, Sly WS, Valle D,
ed. https://ommbid.mhmedical.com
3.-Rifai N, Warnick GR, Dominizack MH. Handbookf of lipoprotein testing. 2000 American Association of
Clinical Chemistry, Inc.
4.-Homogeneización de los valores del perfil lipídico. Documento de consenso. Monografia SEQCML . Barcelona
2017.
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SECCIÓ D’HORMONES
Responsable:

Eulàlia Urgell

Durada:

4 mesos

Àrees de treball
•

Immunoanàlisi: radioimmunoanàlisi i enzimoimmunoanàlisi

•

Procediment de precipitació amb polietilenglicol (PEG)

•

Cromatografia de filtració en gel

•

Procediments d’extracció amb solvents orgànics

•

Procediments de pretractament de les mostres per a la posterior anàlisi per LC-MS/MS

•

Determinacions hormonals urgents: Hormona Paratiroidea (PTH) intraoperatòria

Temes d’estudi
•

Fisiologia i fisiopatologia endocrines

•

Bioquímica i metabolisme de les hormones

•

Exploració bioquímica de la funció endocrina, proves funcionals

•

Farmacologia de les malalties endocrines

•

Interferències en immunoanàlisi

•

Guies de pràctica clínica de les malalties endocrines

Programa teòric i pràctic – Objectius
-

Coneixement dels diferents eixos hormonals i dels principis bioquímics, farmacològics i
farmacocinètics de les hormones i composts relacionats

-

Coneixement dels principis teòrics de les immunoanàlisis, de la cromatografia de filtració en gel i
de l’extracció d’esteroids amb solvents orgànics

-

Coneixement de les possibles interferències en les immunoanàlisis hormonals.

-

Coneixements de les indicacions, contraindicacions i procediments preanalítics de les diferents
magnituds hormonals

-

Coneixement de les proves de funció endocrina: Indicacions, fonaments, condicions, procediments,
valor semiològic, contraindicacions

-

Coneixement de les diferents guies de pràctica clínica realacionades

-

Determinació de les magnituds hormonals que es realitzen a l’Àrea d’ Immunoanàlisis
Automatitzats CORE, mitjançant Immunoanàlisis Quimioluminiscents automatitzats en plataformes
Architect® (Abbott) i Cobas 601® (Roche): LH, FSH, Estradiol, TSH, FT4, FT3, Cortisol (sèrum i
orina), Insulina, Pèptid C, Tiroglobulina (associada a determinació d’ anticossos antitiroglobulina),
TSI, Testosterona, GH, ACTH, PRL, PTH, hormona antimülleriana (HAM)

-

Determinació de les magnituds hormonals que es realitzen a l’Àrea d’Hormones mitjançant
Immunoanàlisis Quimioluminiscent automatitzat en la plataforma Immulite® (Siemens): Gastrina,
Calcitonina, SDHEA, Androstendiona, Progesterona, SHBG

-

Determinació urgent (intraoperatòria) de PTH per Immunoanàlisi Quimioluminiscent en la
plataforma Immulite ® (Siemens)
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-

Determinació de magnituds hormonals mitjançant Enzimoimmunoanàlisis manuals (ELISA):
cortisol en saliva, IGF1, 17-OH-Progesterona

-

Determinació de magnituds hormonals mitjançant Radioimmunoanàlisis: Activitat Renina
Plasmàtica (ARP), Aldosterona

-

Determinació de 25-OH-Vitamina D en sèrum i Metanefrines lliures en plasma: Pretractament de les
mostres per a la seva posterior análisis per LC-MS/MS

-

Estudi de la detecció de la presència de macroprolactina mitjançant precipitació amb PEG i
posterior verificació amb cromatografia de precipitació en gel. Validació tècnica i clínica dels
resultats dels pacients

-

Familiarització amb les concentracions obtingudes de les diferents magnituds hormonals i
interpretació dels resultats dels pacients. Validació tècnica i validació facultativa

-

Reconeixement d’una possible interferència analítica o farmacològica

-

Reconeixement d’un valor alarma i comunicació dels resultats al facultatiu clínic responsable

-

Revisió i gestió del Control de Qualitat intern i del Control de Qualitat extern pel que fa a les
hormones (SEQCML i DEQAS)

-

Coneixement de la norma ISO 9001:2015 i la seva aplicació al laboratori general i específicament a
l’àrea d’hormones: documentació, registres (manteniment, incidències), indicadors, no conformitats
i accions correctives, àrees de millora, anàlisi de riscos i oportunitats, auditories (interna i externa),
etc

En acabar la rotació per l’àrea d’hormones, el resident haurà d’haver assolit les següents competències:
- Assolir l’autosuficiència en la utilització dels equips destinats a determinacions hormonals
- Familiaritzar-se amb els procediments d’extracció i pretractament dels espècimens biològics per a la
posterior anàlisi hormonal
- Familiaritzar-se amb els procediments de gestió de la qualitat analítica
- Interpretar els resultats hormonals i redactar comentaris per a facilitar la interpretació clínica.
Validació clínica:
Hormones de l’eix gonadal: LH, FSH, estradiol, prolactina, testosterona,
progesterona, hormona antimülleriana
Hormones tiroïdals i composts relacionats amb la funció tirotropa: TSH, FT4, FT3,
tiroglobulina, anticossos antitiroglobulina
Hormones i compostos relacionats amb la funció somatotropa: GH, IGF1
Hormones del pàncreas endocrí: insulina i pèptid C
Hormones calciotropes: PTH, calcidiol
Hormones de l’eix corticotrop: ACTH i cortisol
- Ressolució d’incidències preanalítiques, analítiques i postanalítiques
- Avís resultats alarma, detectar possibilitat d’existència d’algun tipus d’interferència en la
immunoanàlisi
- Atendre consultes dels diferents serveis clínics i d’extraccions
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SECCIÓ DE MARCADORS TUMORALS
Responsable:

Josefina Mora

Durada:

4 mesos

Àrees de treball
1.- Cribratge prenatal de cromosomopaties
2.- Tècniques manuals de marcadors tumorals i Validació clínica (manuals i automatitzats)
3.- Tècniques moleculars per a la detecció de mutacions puntuals

ÀREA DE CRIBRATGE PRENATAL DE CROMOSOMOPATIES
Objectius
-

Adquisició dels coneixements teòrics implicats en els aspectes bioquímics del cribratge prenatal de
cromosomopaties en el primer i segon trimestre de l’embaràs.

-

Familiaritzar-se amb les concentracions obtingudes de les diferents magnituds bioquímiques:
fracció beta lliure de l’hCG i PAPP-A (1º Trimestre) i AFP, fracció beta lliure de l’hCG i estriol no
conjugat (2º Trimestre) (aquestes determinacions bioquímiques es realitzen en l’Àrea
d’Immunoanàlisi del Core).

-

Revisió de les dades obtingudes diariàment en el control de qualitat intern (Àrea Immunoanàlisi
Core).

-

Gestió del control de qualitat extern UK-NEQAS.

-

Assolir l’autosuficiència pel que fa a l’introducció de dades bioquímiques, demogràfiques i
ecogràfiques així com la detecció de les diverses incidències que se’n deriven.

-

Validació clínica dels resultats de cribratge i enviament diari als coordinadors dels diferents centres
(PASSIRs, HSCSP i Cap Maragall) de les incidències i resultats de risc trobats.

-

Enviament mensual resultats cribratge segons plantilla establerta a la coordinadora general del
programa.

-

Técniques de QF-PCR per a la determinació de Trisomies 21, 18, 13, X i Y en mostres de líquid
amniòtic i vellositats corials.

ÀREA DE TÈCNIQUES MANUALS DE MARCADORS TUMORALS
Objectius
-

Adquisició dels coneixements teòrics relacionats amb els marcadors tumorals, amb les diferents
guies de pràctica clínica relacionades així com amb els fonaments dels diferents immunoanàlisi
emprats.
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-

Determinació de Cromogranina A en un Immunoanàlisi amb Fluorescència retardada i
Transferència d’energia automatitzat (Kryptor®)

-

Interpretació de les dades de Cromogranina A així com ser capaç de detectar si existeix algun tipus
d’interferència en l’immunoanàlisi. Validació tècnica i clínica dels resultats dels pacients.

-

Determinació de la fracció d’AFP no unida a Concanavalina A. Preparació de la Concanavalina.
Validació tècnica dels resultats obtinguts en les controls de pools hepàtics i testiculars. Validació
tècnica i clínica dels resultats dels pacients.

-

Validació clínica dels resultats de marcadors tumorals obtinguts diàriament (processats en l’Àrea
d’Immunoanàlisi automatitzat CORE), mitjançant tècniques d’Immunoanàlisi Quimioluminiscent
automatitzades en plataformes Architect® (Abbott) i Cobas 601® (Roche).

-

Revisió del Control de Qualitat intern i Gestió del Control de Qualitat extern pel que fa als
marcadors tumorals (SEQCML i EQAS).

ÀREA DE TÈCNIQUES MOLECULARS
Objectius
-

Adquisició dels coneixements teòrics relacionats amb l’extracció d’ADN, amplificació per PCR i
tècniques de digestió (RFLP) per a la detecció de mutacions puntuals en els gens estudiats (K-ras,
SPINK-1 i PRSS-1) relacionats amb càncer de pàncrees i pancreatitis crònica en mostres de PAAF i
sucs pancreàtics.

-

Adquisició dels coneixements teòrics relacionats amb l’extracció d’ADN, amplificació per PCR i
tècniques de seqüenciació per a la detecció de mutacions puntuals en el gen GNAS relacionat amb
càncer de pàncrees i neoplàsia mucinosa papil·lar intraductal en mostres de líquids quístics
pancreàtics.

-

Adquisició dels coneixements teòrics relacionats amb l’extracció d’ADN, amplificació per PCR i
tècniques de digestió (RFLP) per a la detecció del genotip de l’alfa 1 antitripsina (estudi mutacions S
i Z en el gen AAT) en mostres de sang total.

-

Familiaritzar-se amb l’extracció d’ADN per mètodes manuals (mètode Precipitació de sals i mètode
Fenol-Cloroform) i per mètodes comercials (Qiagen®) així com l’extracció per mètodes automatizats
(sistema Autopure® en l’Area comuna d’extracció d’ADN).

-

Amplificació de l’ADN per PCR amb tècniques de diferent sensibilitat

-

Digestions enzimàtiques amb enzims de restricció (tècnica RFLP).

-

Electroforesi dels fragments post digestió (Preparació de gels d’Acrilamida i d’Agarosa)

-

Electroforesi per mètodes automatitzats (Qiaxcel®)

-

Tincions i Anàlisi dels gels

-

PCR de Sequenciació. Precipitació de Sequències i Anàlisi de Sequències.
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-

Validació analítica i clínica dels resultats obtinguts

-

Emissió d’informes clínics.

El resident haurà d’adquirir destresa en les tècniques aplicades en aquesta àrea:
-

Extracció d’ADN
o

mètodes manuals
precipitació de sals
fenol-cloroform

o
-

mètodes comercials (kit Quiagen®)

Amplificació d’ADN mitjançant PCR
o

Sensibilitat estàndard

o

Alta sensibilitat

-

Digestions enzimàtiques post amplificació amb enzims de restricció

-

Obtenció de fragments de restricció

-

o

Electroforesi gels d’agarosa

o

Electroforesi gels d’acrilamida

o

Electroforesi per sistemes automatitzats

Tincions i anàlisis de fragments de restricció

-

PCR de seqüenciació

-

Precipitació i purificació de les seqüències

-

Anàlisi seqüencial

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA
1.- González-Sastre F, Editor. Bioquímica Clínica. Semiología y diagnóstico: interpretación de los datos
bioquímicos. Barcelona: editorial Barcanova, S.A. 1994: 299-306 / 347-374/ 377 409/ 429-445/ 447-474.
2.- Lucas M. Diagnóstico Molecular en Genética médica. Monografia SEQCML . Barcelona 1998.
3.- Diamandis EP, Fritsche HA, Lilja H, Chan DW, Schwartz MK. Tumor Markers. Phisiology, Pathobiology,
Technology and Clinical Applications. AACC Press. Washington, DC 2002.
4.- Diez O. Técnicas de Genética Molecular II. Monografia SEQCML . Barcelona 2006.
5.- Sturgeon CM, Diamandis EP, Editors. Laboratory Medicine Practice Guidelines. Use of Tumor Markers in
Clinical Practicce: Quality Requirements. National Academy of Clinical Biochemistry. Washington DC, 2009.
6.- Sabrià J. Detección Prenatal de las Aneuploidías. Roche Diagnostics SL, 2010.
7.- Molina R, Filella X, Augé JM, Escudero JM. Utilidad clínica de los Marcadores Tumorales. Roche Diagnostics
SL, 2011.
8.- Molina R, Augé JM, Escudero JM, Filella X. Marcadores Tumorales. Casos Clínicos. Roche Diagnostics SL,
2013.
9- Hermida I, Sánchez E, Nerín C, Cordero R, Mora I, Pinar J. Marcadores Tumorales. Revisión. Rev Clin Med
Fam 2016; 9: 31-42.
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SECCIÓ DE METABOLISME
Responsable:

Francisco Blanco i Mireia Tondo

Durada:

3 mesos

Àrees de treball
•

Biologia Molecular -Metabolisme

•

Immunoassaig- Metabolisme

Temes d’estudi
•

Hiperhomocisteinèmia

•

Diabetis mellitus monogènica

•

Metabolisme lipoproteic i dislipèmies hereditàries

•

Neoplàsies endocrines múltiples

•

Hiperplàsia suprarenal congènita

•

Altres diagnòstic moleculars a l’àrea de l’endocrinologia i el metabolisme

ÀREA DE BIOLOGIA MOLECULAR (SECCIÓ METABOLISME)
Programa teòric: Objectius
a) coneixement dels principis de l’aïllament de DNA, l’amplificació per PCR, la seqüenciació i el anàlisi de
restricció
b) coneixement dels principis del diagnòstic molecular i del consell genètic
c) coneixement de les característiques bioquímiques, clíniques i genètiques de la hiperhomocisteinèmia, les
dislipèmies, la diabetis mellitus, les neoplàsies endocrines múltiples i la hiperplàsia suprarenal congènita
Detall del programa teòric
-

Principis de Biologia Molecular

-

Principis de Diagnòstic Genètic

-

Estructura i metabolisme de lipoproteïnes

-

Hiperlipèmies hereditàries

-

Hipolipèmies hereditàries

-

Diabetes mellitus

-

Neoplàsies endocrines múltiples

-

Hiperplàsia suprarenal congènita

Programa pràctic: Objectius
a) assolir l’autosuficiència en la utilització dels equips destinats al diagnòstic molecular tant en el que fa a les
determinacions (aïllament de DNA, amplificació per PCR, seqüenciació i anàlisi de restricció) com a la
interpretació dels resultats
b) assolir l’autosuficiència en la utilització dels equips destinats a la determinació de antiGAD-65 per ELISA,
així com en la interpretació dels resultats obtinguts
c) ser autosuficient en el manteniment preventiu, calibratges i solució d’avaries, a excepció d’aquelles que
requereixen la intervenció de personal especialitzat o del fabricant
d) familiaritzar-se amb els procediments de preparació i extracció dels espècimens biològics
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e) familiaritzar-se amb els procediments de gestió de la qualitat analítica
f) ser capaç d’introduir noves tecnologies, justificant la seva necessitat, cost-benefici, jutjant mèrits relatius de les
diferents opcions fins que siguin operatives, i si cal introduir modificacions i millores a les que ja existeixen
Detall del programa pràctic
-

Estudi del gens del receptor de LDL, APOB i PCSK9

-

Estudi del gen de la lipoproteïna lipasa

-

Estudi del gen RET

-

Estudi del gen MEN1

-

Estudi del gen de la 21 hidroxilasa

-

Instrumentació: mesures d’absorbància en DNA aïllat i ús de PCR i seqüenciadors

MAGNITUDS ANALITZADES AL CORE
Àrees de treball
•

CORE/Bioquímica: Architect: Immunoassaigs

Programa teòric: Objectius
a) coneixement dels principis tèorics dels immunoassaigs
b) característiques específiques de les determinacions d’homocisteïna, interpretació de resultats: valors de
referència i valors recomanats

Programa pràctic: Objectius
a) assolir l’autosuficiència en la utilització del Architect per la determinació d’homocisteína i la interpretació
dels resultats
b) ser autosuficient en el manteniment preventiu, calibratges i solució d’avaries, a excepció d’aquelles que
requereixen la intervenció de personal especialitzat o del fabricant
c) familiaritzar-se amb els procediments de gestió de la qualitat analítica
Detall del programa pràctic
Determinacions de:
- homocisteïna

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA
1.-Tietz texbook of Clinical Chemistry and Molecular Dagnosis. Ed. CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns,
Saunders, 2014.
2.-The Online Metabolic and Molecular Basis of Inherited Diseases. Scriver CR, Beaudet AL, Sly WS, Valle D,
ed. https://ommbid.mhmedical.com
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8.2.- Segon període: 1,5 anys de durada, vacances incloses.

Durant aquest segon període, el resident seguirà realitzant serveis de guàrdia d’urgències al laboratori.
8.2.1.- Objectius del segon període
En acabar el segon període de formació cal haver assolit els següents objectius:
Objectius assistencials
a.- El resident haurà de saber valorar i triar entre diferents tècniques analítiques per la determinació d’una
magnitud bioquímica d’interès clínic establert en base als següents criteris:
Econòmics
Imprecisió i inexactitud analítiques de cada tècnica
Practicabilitat de les tècniques
Possibilitat i conveniència d’automatització de les tècniques
b.- El resident haurà de ser capaç de decidir el muntatge i posada a punt de noves tècniques per la mesura de
magnituds bioquímiques amb interès clínic comprovat.
c.- El resident haurà de ser capaç de decidir la realització o no d’una anàlisi bioquímica bansant-se en la
infomació aportada pel clínic sol·licitant i en els seus coneixements sobre l’eficiència diagnòstica de l’anàlisi
sol·licitada, costos econòmics i practicabilitat tècnica.
d.- El resident haurà de ser capaç de responsabilitzar-se del control sobre la garantia de la qualitat de cadascuna
de les seccions del laboratori.
e.- El resident haurà de saber aplicar les Normes de Seguretat vigents en el laboratori.
f.- El resident haurà de ser capaç de dissenyar l’organització interna d’un laboratori, segons criteris com: tipus
d’assistència, serveis inclosos a l’assistència, càrrega de treball i temps de resposta, possibilitat econòmiques per
recursos materials i personals, etc.

Objectius de recerca
El resident ha de veure’s capacitat per planificar i realitzar treballs de recera a curt plaç, contemplant
aspectes com: disseny, realització pràctica, tractament de dades, redacció ajustada a normes de treballs
científics, etc.
Algunes de les activitats de recerca podran anar dirigides a la preparació de la tesi doctoral.
El resident es mantindrà informat sobre tecnologies de vanguàrdia que, tot i no realitzar-se de manera
rutinària al laboratori, poden presentar interès en el futur.
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Objectius Docents
El resident adquirirà la formació docent mitjançant la participació activa en els programes del Servei
desenvolupats en forma de sessions i cursos.
8.2.2.- Programa pràctic
Un cop finalitzat el primer període, el resident haurà de triar una Secció específica del laboratori amb la
finalitat de:
Estudiar en profunditat les tècniques emprades en l’esmentada Secció, realitzant revisions
bibliogràfiques de les mateixes.
Posar en marxa noves tècniques analítiques per noves determinacions i/o actualitzar aquelles que siguin
susceptibles de millora, sempre sota la supervisió del personal facultatiu responsable de la Secció.
Participar activament en el desenvolupament de projectes i protocols de la Secció, responsabilitzant-se
dels mateixos.
Incorporar-se a les tasques docents del Servei
Integrar-se en una línia de recerca del Servei amb la finalitat d’iniciar i desenvolupar la tesi doctoral.
8.2.3.- Programa teòric
QUIMICA GENERAL I ANALÍTICA
1. Química General
1.1. Constitució de la matèria.
1.2. Dissolucions, emulsions i suspensions.
1.3. Termodinàmica.
1.4. Equilibri químic.
1.5. Equilibri iònic.
1.6. Àcids i bases.
1.7. Sistemes d’óxido-reducció.
1.8. Cinètica química i catàlisi.
1.9. Estructura dels compostos orgànics.
2. Química analítica.
2.1. Consideracions generals.
2.1.1. Introducció a la química analítica.
2.1.1.1. Química analítica i metrologia.
2.1.1.2. Tècniques, mètodes i procediments.
2.1.1.3. Escales de mesura.
2.1.1.4. Tipus de magnitud.
2.1.1.5. Unitats.
2.1.2. Productes químics emprats en química analítica.
2.1.3. Material volumètric i no volumètric.
2.1.4. Preparació de solucions.
2.1.5. Preparació i conservació d’espècimens.
2.1.6. Cromatografia.
2.1.7. Electroforesi.

33

PROGRAMA DOCENT DE L’ESPECIALITAT i PLANIFICACIÓ DE LA
ROTACIÓ DELS RESIDENTS
BIOQUÍMICA CLÍNICA. HOSPITAL DE LA SANTA CREU i SANT PAU

2.1.8. Calibratge.
2.2. Tècniques per la determinació de la quantitat, concentració i contingut de
substància o massa.
2.2.1. Tècniques gravimètriques.
2.2.2. Tècniques volumètriques.
2.2.3. Tècniques òptiques.
2.2.3.1. Refractometria.
2.2.3.2. Polarimetria.
2.2.4. Tècniques espectromètriques.
2.2.4.1. Espectrometria d’absorció molecular.
2.2.4.2. Espectrometria d’emissió atòmica.
2.2.4.3. Espectrometria d’absorció atòmica.
2.2.4.4. Espectrometria de luminiscència molecular: fluorimetria i
luminometria.
2.2.4.5. Espectrometria de masses.
2.2.4.6. Turbidimetria i nefelometria.
2.2.4.7. Espectrometria de reflectància.
2.2.5. Tècniques electroquímiques.
2.2.5.1. Potenciometria.
2.2.5.2. Polarografia.
2.2.5.3. Coulombimetria.
2.2.5.4. Amperometria.
2.2.6. Tècniques immunoquímiques.
2.2.6.1. Immunodifusió radial.
2.2.6.2. Electroimmunodifusió.
2.2.6.3. Immunoturbidimetria.
2.2.6.4. Immunonefelometria.
2.2.6.5. Immunoluminometria, Quimioluminiscència.
2.2.6.6. Tècniques radioimmunològiques.
2.2.6.7. Tècniques enzimoimmunològiques.
2.2.6.8. Tècniques fluoroimmunològiques.
2.2.6.9. Tècniques immunocitoquímiques.
2.2.7. Tècniques electroforètiques.
2.2.7.1. Cromatografia de gasos.
2.2.7.2. Cromatografia líquida d’alta resolució.
2.2.7.3. Electroforesi capil·lar.
2.3. Tècniques per la determinació de l’activitat i concentració.
2.4. Tècniques per la mesura de l’osmolalitat.
2.5. Tècniques per la mesura de la densitat relativa i de la massa específica.
2.6. Identificació i anàlisi de càlculs renals, biliars, etc.
2.7. Analitzadors automàtics.
2.8. Microscòpia òptica. Estudis morfològics en diferents liquíds biològics.
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BIOQUÍMICA, FISIOLOGIA I PATOLOGIA HUMANES
1.

Aspectes bàsics del metabolisme. Regulació metabòlica.
1.1 Aigua i electròlits.
1.2 Equilibri àcid base.
1.3 Carbohidrats.
1.4 Lípids i lipoproteïnes. Cossos cetònics.
1.5 Proteïnes i aminoàcids.
1.6 Àcids nucleics i purines.
1.7 Porfirines i pigments biliars.
1.8 Amines biògenes.

2. Sang.
2.1. Composició i funcions de la sang.
2.2. Eritròcits.
2.2.1. Bioquímica i fisiologia eritrocitàries.
2.2.2. Alteracions eritrocitàries.
2.3. Leucòcits.
2.3.1. Bioquímica i fisiologia leucocitàries.
2.3.2. Alteracions leucocitàries.
2.4. Hemostàsia i coagulació.
2.4.1. Bioquímica i fisiologia de les plaquetes.
2.4.2. Hemostàsia i coagulació sanguínia.
2.4.3. Alteracions de l’hemostàsia i coagulació.
2.5. Mètodes d’avaluació.
3. Immunobioquímica.
3.1. Bioquímica i fisiologia del sistema immune.
3.2. Alteracions del sistema immune.
4. Cardiologia.
4.1. Bioquímica i fisiologia del cor.
4.2. Alteracions cardíaques.
5. Angiologia.
5.1. Regulació de la tensió arterial.
5.2. Alteracions del sistema vascular.
6. Neumologia.
6.1. Bioquímica i fisiologia de la respiració pulmonar.
6.2. Alteracions del sistema respiratori.
7. Nefrologia.
7.1. Bioquímica i fisiologia del ronyó.
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7.2. Alteracions tubulars i glomerulars.
7.3. Diàlisi
8. Gastroenterologia.
8.1. Bioquímica i fisiologia de la digestió.
8.2. Alteracions gastrointestinals i del pàncreas exocrí.
9. Hepatologia.
9.1. Bioquímica i fisiologia del sistema hepatobiliar.
9.2. Alteracions del sistema hepatobiliar.
10. Nutrició.
10.1. Aspectes bioquímics i fisiològics de la nutrició.
10.2. Alteracions de l’estat nutricional.
11. Endocrinologia.
11.1. Sistema hipotalàmic-hipofisari.
11.1.1. Bioquímica i fisiologia del sistema hipotalàmic-hipofisari.
11.1.2. Alteracions del sistema hipotalàmic-hipofisari.
11.2. Tiroïde.
11.2.1. Bioquímica i fisiologia de la tiroïde.
11.2.2. Alteraciones tiroïdals.
11.3. Paratiroïdes.
11.3.1. Bioquímica i fisiologia de les paratiroïdes.
11.3.2. Alteracions de les paratiroïdes.
11.4. Escorça adrenal.
11.4.1. Bioquímica i fisiologia de l’escorça adrenal.
11.4.2. Alteracions de l’escorça adrenal.
11.5. Sistema simpàtico-adrenal.
11.5.1. Bioquímica i fisiologia del sistema simpàtico-adrenal.
11.5.2. Alteracions del sistema simpàtico-adrenal.
11.6. Pàncreas endocrí.
11.6.1. Bioquímica i fisiologia del pàncreas endocrí.
11.6.2. Alteracions del pàncreas endocrí.
12. Ginecologia i obstetrícia.
12.1. Bioquímica i fisiologia del sistema reproductor femení.
12.2. Bioquímica i fisiologia de l’embaràs i de la lactació.
12.3. Alteracions del sistema reproductor femení.
12.4. Alteracions perinatals.
13. Andrologia.
13.1. Bioquímica i fisiologia del sistema reproductor masculí.
13.2. Citologia i bioquímica seminal.
13.3. Alteracions del sistema reproductor masculí.
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14. Reumatologia.
14.1. Bioquímica i fisiologia del sistema osteo-articular.
14.2. Alteracions del sistema osteo-articular.
15. Neurologia.
15.1. Bioquímica i fisiologia del sistema neuro-muscular.
15.2. Alteracions del sistema neuromuscular.
15.3. Neuroquímica.
16. Oncologia.
16.1. Biologia tumoral.
17. Geriatria.
18. Pediatria i neonatologia.
19. Transplant d’òrgans.
20. Malalties infeccioses. Magnituds d’interès pel seu diagnòstic i classificació.

BIOLOGIA I PATOLOGIA MOLECULAR: GENÈTICA MOLECULAR I PROTEÒMICA
1. Aspectes teòrics.
1.1 Aspectes bàsics de genètica humana
1.1.1.

Estructura dels àcids nucleics

1.1.2.

Estructura dels gèns: introns i exons

1.1.3.

Estructura del genoma

1.1.4.

Gèns i cromosomes: lligament i recombinació

1.2 L’expressió del genoma
1.2.1.

Del genotip al fenotip: transcripció i traducció

1.2.2.

Penetrància i expressivitat. “Onset”

1.2.3.

Pleitròpia i poligènia

1.3 Genètica molecular i malalties
1.3.1.

Bases moleculars de les malalties hereditàries

1.3.2.

Concepte de variabilitat genètica

1.3.3.

Tipus de mutacions

1.3.4.

Tipus d’herència: malalties monogèniques i complexes

1.4 Nocions bàsiques d’epidemiologia genètica
1.4.1.

Concepte de desequilibri de lligament

1.4.2.

Localització de gèns: lligament i associació

2.- Tècniques.
2.1 Tècniques bàsiques de manipulació d’àcids nucleics.
2.1.1 Extracció de DNA i RNA a partir de sang i teixit.
2.1.2. Extracció de DNA plasmídic.
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2.1.3. Precipitació d’àcids nucleics.
2.1.4.

Electroforesi en gel d’agarosa i acrilamida.

2.2. Tècniques bàsiques de manipulació enzimàtica d’àcids nucleics.
2.2.1. Endo i exonucleases. Escisió amb endonucleases de restricció.
2.2.2. Fosfatases i quinases.
2.2.3. Ligases.
2.2.4. Polimerases. Amplificació de DNA mitjançant la reacció en cadena de la polimerasa(PCR).
Obtenció de DNA còpia (cDNA).
2.3 Tècniques bàsiques d’identificació de mutacions.
2.3.1. Tècniques de Southern. Anàlisi de patrons de restricció (RFLP).
2.3.2. Cribatge de mutacions per SSCP.
2.3.3. Seqüènciació d’àcids nucleics.
2.3.4. Tècniques específiques de l’al·lel. Hibridació específica de l’al·lel (ASO): els xips de DNA.
2.4 Anàlisi de l’expressió gènica.
2.4.1. Tècnica de Northern.
2.4.2. Anàlisi per PCR:PCR competitiva i a temps real.
2.4.3. Determinació del perfil d’expressió: els microarrays de DNA.
2.4.4. Determinació del perfil proteic: 2D-Page.

PROVES FUNCIONALS.
Exploració del sistema endocrí (altres proves).

ESTADÍSTICA.
1. Conceptes estadístics bàsics.
1.1. Caràcters variables.
1.2. Individu, mostra i població.
1.3. Distribucions de probabilitats.
2. Variables qualitatives.
2.1. Proporcions.
2.2. Distribució mostral de les proporcions.
3. Variables quantitatives.
3.1. Mesures de tendència central.
3.2. Mesures de dispersió.
3.3. Fractils i límits de confiança.
3.4. Mesures d’assimetria i curtosi.
3.5. Distribució de Gauss.
4. Inferència estadística.
4.1. Proves d’hipòtesi.
4.2. Error α i error ß
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4.3. Potència d’una prova estadística.
4.4. Nombre de dades necessari.
4.5 Proves de gaussianitat.
5. Comparació de variables qualitatives.
5.1. Llei de xi quadrat.
5.2. Proves basades en la llei de xi quadrat.
5.3. Mètode de Fisher per taules 2 x 2.
6. Comparació de variables quantitatives.
6.1. Proves de comparació de mitjanes.
6.2. Proves de comparació de variància.
6.3. Anàlisi de variància i covariància.
7. Interrelacions entre variables quantitatives.
7.1. Correlació.
7.2. Regressió.
7.3. Comparació de rectes de regressió.
8. Estadística epidemiològica.
9. Disseny experimental.

BIOQUÍMICA CLÍNICA SEMIOLÒGICA.
1. Concepte i història de la Bioquímica Clínica.
2. Magnituds bioquímiques: concepte, nomenclatura i unitats.
3. Variabilitat analítica.
4. Avaluació de la qualitat analítica.
4.1. Imprecisió i inexactitud.
4.2. Sensibilitat analítica. Detectabilitat. Interval analític.
4.3. Contaminació i interferències.
4.3.1. Interferències medicamentoses
4.4. Qualitat analítica desitjable: objectius analítics.
4.5. Comparació de mètodes: commutabilitat.
5. Garantia i control de qualitat.
5.1. Conceptes de garantia de qualitat i de control de qualitat.
5.2. Control de procés.
5.3. Control intern de resultats.
5.4. Control extern de resultats.
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5.5. Normes pel funcionament correcte del laboratori.
6. Variabilitat biològica.
7. Valors de referència.
8. Interpretació de resultats i capacitat discriminant.
8.1. Capacitat discriminant, sensibilitat, especificitat i eficiència diagnòstiques.
8.2. Teoria del valor predictiu. Teorema de Bayes.
8.3. Corbes ROC (Corbes de rendiment diagnòstic).
8.4. Raó de verosimilitud.
9. Selecció de magnituds bioquímiques.
9.1. Relació entre cost i benefici.
9.2. Perfils bioquímics.
9.3. Aplicació de l’anàlisi estadística multivariada.
10. Semiologia i valor semiològic.
11. Estudi bioquímic de les alteracions metabòliques
11.1. Alteracions del metabolisme dels glúcids.
11.2. Alteracions del metabolisme dels lípids.
11.3. Alteracions del metabolisme dels aminoàcids i proteïnes
11.4. Alteracions del metabolisme de les purines i pirimidines.
11.5

Alteracions del metabolisme del calci(II), fosfat(no esterificat) i
magnesi(II).

11.6. Alteracions del metabolisme de les porfirines.
11.7. Alteracions del metabolisme de la bilirubina.
11.8. Alteracions del metabolisme dels àcids orgànics.
11.9. Alteracions del metabolisme del colagen.
11.10. Alteracions del metabolisme dels esteroids.
11.11. Alteracions del metabolisme dels metalls i oligoelements.
12. Estudi bioquímic de les alteracions d’òrgans i sistemes.
12.1. Alteracions de l’equilibri hidroelectrolític i de l’ió hidrogen.
12.2. Alteracions respiratòries.
12.3. Alteracions cardiovasculars.
12.4. Alteracions hepatobiliars.
12.5. Alteracions digestives.
12.6. Alteracions nutricionals.
12.7. Alteracions tiroïdals.
12.8. Alteracions paratiroïdals.
12.9. Alteracions adrenals.
12.10. Alteracions hipotàlamo-hipofisàries.
12.11. Alteracions de l’aparell reproductor i de la fertilitat
12.12. Alteracions gestacionals.
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12.13. Alteracions de la funció eritropoiètica i de l’eritròcit.
12.14. Alteracions de l’hemostàsia i coagulació.
12.15. Alteracions articulars.
12.16. Alteracions musculars.
12.17. Alteracions neurològiques.
12.18. Alteracions nefrològiques.
12.19. Malalties lisosomials.
13. Estudi bioquímic de les intoxicacions.
14. Monitorització de la terapèutica medicamentosa.
14.1. Farmacocinètica.

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL LABORATORI
1. Planificació i organització del laboratori.
1.1. Classificació i acreditació de laboratoris.
1.2. Definició de càrrega de treball i dels factors que l’influeixen.
1.3. Estratègies per l’organització del laboratori.
1.4. Organització de la demanda de treball incloent la recollida i transport de
mostres.
1.5. Disseny del laboratori.
1.6. Serveis d’urgències.
1.7. Control i coordinació pel laboratori de proves a la capçalera del pacient (Point of Care).
2. Control d’operacions.
2.1. Implantació i utilització de programes de gestió de qualitat.
2.2. Control de qualitat de les mostres rebudes i estratègies pel tractament de
mostres no adequades.
2.3. Preparació i utilització dels manuals de procediments de laboratori (GLP)
2.4. Establiment de característiques analítiques desitjables.
2.5. Estratègies d’adquisició de material i reactius.
3. Metodologia i instrumentació
3.1. Preparació de les especificacions relatives a mètodes.
3.2. Selecció i incorporació de nous equips.
3.3. Manteniment d’equips.
4. Estadística i tractament de dades.
5. Gestió econòmica.
5.1. Anàlisi de costos.
5.2. Planificació del pressupost.
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6. Utilització clínica de les magnituds bioquímiques.
6.1. Teoria dels valors de referència.
6.2. Utilització de la informació sobre la sensibilitat i especificitat nosològiques.
6.3. Estratègies per millorar l’eficiència.
7. Transmissió de la informació.
7.1. Anàlisi dels continguts i el disseny del peticionari.
7.2. Emissió dels informes. Anàlisi dels continguts, disseny i emissió dels informes de resultats.
7.3. Confidencialitat de les dades analítiques.
8. Formació del personal.
9. Recerca i desenvolupament.
9.1. Millores en mètodes.
9.2. Anàlisi i documentació dels resultats obtinguts a través de la recerca i del
desenvolupament.
10. Mesures de seguretat en el laboratori.
10.1. Educació i formació del personal.
10.2. Normatives industrials
10.3. Normatives higièniques i sanitàries.
11. Bibliografia i documentació.
11.1. Sistemes d’arxiu
11.2. Biblioteques i centres d’informació.

INFORMÀTICA.
1. Hardware.
1.1. Microprocessadors. CPU.
1.2. Memòria central, expansions, extensions. Sistemes d’emmagatzematge de
dades.
1.3. Perifèrics.
1.4. Xarxes locals.
1.5. Telemàtica i comunicació entre laboratoris.
2. Software de gestió.
2.1. Gestió de laboratori. Sistemes informàtics del laboratori (S.I.L.)
2.2. Gestió de magatzem, comptabilitat, etc.
3. Software científic.
3.1. Programes estadístics.
3.2. Presentacions gràfiques.
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3.3. Programes de cerca bibliogràfica (PubMed).
4. Sistemes experts.
4.1. Sistemes expertes en medicina.
4.2. Sistemes experts en el laboratori.
5. Instruments informatitzats.
5.1. Conexió a ordinadors de gestió.
6. Robòtica.
7. Bioinformàtica.
7.1 Bases de dades.
7.1.1

Investigació d’informació a internet.

7.1.2. Bases de dades moleculars: Genbank, Swiss-Prot.
7.1.3.

Bases de dades en malalties humanes: OMIM, HGMD.

7.2. Programes.
7.2.1. Els formats de fitxers: seqüències i pedigrees.
7.2.2. Realització de pedigrees.
7.2.3. Disseny d’oligonucleòtids.
7.2.4. Aliniament de seqüències i localització de polimorfismes.

REVISTES CIENTÍFIQUES
1.

Clinical Chemistry.

2.

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.

3.

Clínica Chimica Acta.

4.

Annals of Clinical Biochemistry.

5.

Química Clínica.

6.

British Medical Journal.

7.

Nature.

8.

New England Journal of Medicine.

9.

Science.

10. The Lancet.
11. Medicina Clínica.
12. Journal of Clinical Investigation.

NOTA
El programa aquí presentat no desenvolupa la manera en que els coneixements han de ser impartits ni el temps
que cal destinar a cada apartat concret. La distribució es realitzarà d’acord a les característiques i a l’experiència de la nostra
institució i, especialment, segons les característiques personals del resident en formació. La divisió en capítols, necessària
per sistematitzar aquest programa, imposa en determinades ocasions una redundància òbvia en els temes. Aquesta
redundància es resol segons el desenvolupament pràctic i formal del programa a la nostra institució.
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ANNEX – 1 - Nivells de responsabilitat
Coneixements / habilitats

Responsabilitat
Any Residència
1234

Coneixements teòrics de la fisiologia i fisiopatologia humanes i canvis 3 3 3 3
bioquímics que es produeixen durant la malaltia
Coneixements teòrics dels
bioquímiques en medicina

mètodes

i

tècniques

analítiques 3 3 3 3

Coneixements pràctics dels
bioquímiques en medicina

mètodes

i

tècniques

analítiques 1 2 3 3

Aplicacions i interpretació de les magnituds bioquímiques en
2233
medicina, informes de resultats
Control de la Qualitat

1233

Redacció de protocols d’execució tècnica, procediments normalitzats
2233
de treball, informació destinada a metges usuaris clínics
Metodologia científica
Revisió bibliogràfica
Comunicacions científiques a Congressos
Elaboració d’articles científics
Elaboració de projectes de recerca
Sistema Informàtic del Laboratori
Coneixements bàsics de gestió d’un laboratori clínic
Coneixements d’estadística aplicada a la medicina
Idiomes (anglès)
Aspectes ètics, legislació, deures i drets del ciutadà

3333
2333
2223
2223
1333
2223
2233
3333
3333

Nivells
1. Activitats realitzades pel personal sanitari del centre i observades i/o assistides en la seva execució pel
resident.
2. Activitats realitzades pel resident amb supervisió del tutor o del facultatiu responsable de l’àrea de
coneixement.
3. Activitats realitzades directament pel resident, sense necessitat d’una tutorització directa. El resident executa,
i posteriorment informa.
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