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Situació actual a Catalunya, Espanya, Europa i EUA

Espanya (17 CA): Entre 2 i 47 malalties

Catalunya 3+19 22

Europa (37 Països) : Entre 1 i 29

Exemples: Gran Bretanya: 5

França: 6

EUA: Un panell uniforme recomanat de 30
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“Més no és sempre millor” és un missatge difícil de transmetre

El millor programa no és el que més malalties inclou, sinó el que:

• Vetlla pel seu desenvolupament sostenible 

• Argumenta les decisions per a cadascuna de les malalties, incloent la legitimitat 

ètica

• Les prioritza en funció dels objectius de salut i tenint en compte les necessitats 

globals que han d’ésser cobertes

• Cuida la qualitat total del programa i defineix els mecanismes per a  avaluar-la

• Contempla l'equitat i la transparència en el desenvolupament de les polítiques 

de cribratge i en el procés de la presa de decisions

Les decisions en matèria de cribratge neonatal son avui dia un tema de 

reflexió mundial pels seus desafiaments científics, socials i ètics
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Tecnologia : MS/MS (Espectrometria de masses de triple 

cuadrupol amb ionització per electroesprai)

Al centre on es faran les proves de cribratge, fa anys que treballen amb MS/MS, l’empren 

pel diagnòstic d’aquestes i altres MMH en pacients simptomàtics i també en recerca de 

transferència

No partim de zero sinó que ja tenim expertesa bioquímica (el nombre de mostres afegeix 

unes condicions òptimes per a establir un valors de tall que minimitzin riscos i també  

d’expertesa i de cost/eficiència)

També tenim hospitals pediàtrics igualment experts en el diagnòstic i tractament 

d’aquestes malalties i per tant preparats pel seguiment
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Els tractaments per a les noves malalties incloses són 

majoritàriament dietètics i en general de baix cost i molt efectius en 

la disminució de la mortalitat i en la millora de la salut

Trastorns del metabolisme dels aminoàcids (4 malalties)

Restricció proteica + suplements + tractament farmacològic en dos

Tratorns del metabolisme dels àcids orgànics (8 malalties)

Restricció proteica (en 2 evitar dejuni) + suplements + farmacològic 

(antibiòtics en 2)

Trastorns del metabolisme dels àcids grassos (7 malalties)

Evitar el dejuni prolongat (en 6) + hidrats de carboni + suplements en 

ocasions+ farmacològic (en 1)
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Criteris de la proposta : Criteris d’inclusió d’una malaltia

• La malaltia és un problema de salut important, per la

seva prevalença i/o càrrega de malaltia

• Hi ha d'haver una prova de cribratge adient i

acceptable per a la població

• S’ha de conèixer a fons la història natural de la

malaltia

• Han d’estar disponibles les mesures diagnòstiques,

terapèutiques o preventives a oferir

• El tractament en fase de latència ha d’ésser més

efectiu que si s’aplica després del diagnòstic clínic

habitual

• El cost de trobar els casos ha d’ésser econòmicament

equilibrat en relació a les possibles despeses en

l’atenció mèdica en el seu conjunt
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Criteris addicionals emergents 40 anys després

Hi ha d’haver una evidència científica de l’efectivitat

del programa

El programa ha d’integrar educació, proves de

laboratori, serveis clínics i organització

Hi ha d’haver garantia de qualitat, amb mecanismes

que minimitzin els riscs potencials del cribratge

El programa ha de garantir l’elecció informada,

confidencialitat i respecte per l’autonomia

L’avaluació del programa ha d’estar planificada des

de l’inici

Els beneficis globals del cribratge han d’ésser

superiors als danys
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Un cribratge s’aplica a població asimptomàtica

Només una petita part de la població pateix la malaltia (es 

tracta fonamentalment de malalties minoritàries) i per tant es 

beneficiarà de la intervenció

Com que la majoria d’intervencions pot produir efectes 

adversos (falsos positius, sobrediagnòstic per detecció de 

formes asimptomàtiques i benignes)

Un balanç benefici-risc, netament positiu, és fonamental 

Els aspectes psico-socials i ètics són molt rellevants
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En base a les condicions abans esmentades s’estableixen el 

grau de recomanació i els nivells d’evidència científica

FORÇA DE RECOMANACIÓ

Recomanació A: Es recomana fortament la inclusió de la malaltia. Hi ha molta 

evidència que demostra que el cribratge millora la salut de manera important. 

Els beneficis són substancialment superiors als danys

Recomanació B: Es recomana la inclusió de la malaltia. Hi ha alguna 

evidència que demostra que es millora la salut sent els beneficis superiors als 

danys

NIVELL D’EVIDÈNCIA CIENTÍFICA

Nivell I: L’evidència inclou resultats consistents d’estudis ben dissenyats i ben 

realitzats en poblacions representatives

Nivell II: L’evidència és suficient per determinar els efectes, però la fortalesa 

de les proves és limitada pel nombre, qualitat i consistència dels estudis

Dietzen D.J., et al. (2009). National Academy of Clinical Biochemistry Laboratory

Medicine Practice Guidelines: Follow-Up Testing for metabolic Disease Identified

by Expanded Newborn Screening Using Tandem Mass Spectrometry Executive

Summary. Clinical Chemistry 55:9 doi:10.1373/clinchem.2009.131300



Grau de recomanació i nivell d’evidència per a les 19 

malalties que s’afegeixen al programa

Grup
A.I A.II B.II

TRASTORNS DEL 

METABOLISME 

DELS 

AMINOÀCIDS

-Malaltia del xarop d’auró

-Tirosinèmia tipus I

-Citrul·linèmia

-Homocistinúria

TRASTORNS DEL 

METABOLISME 

DELS ÀCIDS 

GRASSOS

- Deficiència d’acil

Co-A

deshidrogenasa

de cadena mitja

(MCADD)

- Defecte de captació de

carnitina (CUD)

- Deficiència de 3-OH acil-CoA

deshidrogenasa de cadena

llarga (LCHAD)

- Deficiència d’acil CoA

deshidrogenasa de cadena

molt llarga (VLCAD)

- Deficiència de Carnitina palmitoil-

transferasa 1 (CPT-1)

- Deficiència de Carnitina palmitoil-

transferasa II (CPT-2) / Deficiència de

Carnitina/ acil-carnitina translocasa

(CACT)

- MADD ( Def. Múltiple d’acil CoA

deshidrogenasas)

TRASTORNS DEL 

METABOLISME 

DELS ÀCIS 

ORGÀNICS

- Acidúria

glutàrica tipus I

- Acidèmia

isovalèrica

- Acidúria metilmalònica , CblA

CblB,

- Ac. Metilmalónica CblC i

CblD

- Ac. Metilmalónica (Mut)

- Acidèmia propiònica

- Deficiència de β-cetotiolasa

- Deficiència de 3 hidroxi-3-

metilglutaril CoA liasa
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Aspectes psicosocials

• El cribratge neonatal inclou malalties minoritàries de les quals els pares no 

han sentit parlar

• Costa molt d’acceptar un diagnòstic positiu quan no veuen res anormal al nen

• L'impacte de que la malaltia sigui genètica és considerable (les necessitats 

de consell genètic han d’estar cobertes) 

•Els falsos positius eleven el nivell d’estrès o deprimeixen als pares en funció 

de la gravetat i pronòstic de la malaltia objecte del cribratge (la bona 

comunicació al voltant de les proves complementàries i mentre s’apliquen 

disminueix el risc d’ansietat) 

• Socialment, la majoria de pares estan a favor del cribratge per factors mèdics 

(eficàcia del tractament) i psicològics (disminució de l’ansietat per retard o 

error diagnòstic)

El cribratge neonatal té la consideració de cribratge genètic i està 

contemplat en la Llei 14/2007 d’Investigació biomèdica
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Aspectes ètics

Històricament la discusió ètica es fonamenta des de la perspectiva del 

nounat: la seva vulnerabilitat ha de suscitar en els adults una gran 

responsabilitat ètica, accentuada pel fet que s’exerceix sobre un 

individu amb un grau d'autonomia nul 

El cribratge també afecta als pares, la família i el conjunt de la societat i 

també s’han de contemplar

El programa de cribratge ha de tenir com a elements de revisió els 4 

principis bàsics de l´ètica normativa: Beneficència, no-maleficència, 

autonomia, equitat i justícia

(Beauchamp T.L., Childress J.F. (1994). Principles of biomedical ethics.4th ed. Oxford: Oxford University Press)
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Principis de beneficència i no-maleficència

Es desenvoluparan a continuació

Principi d’autonomia

Informació prèvia adient als pares 

Principis d’equitat i justícia

Garantía d'accés universal i equitatiu

Desenvolupament de polítiques de cribratge que tinguin en compte la 

dimensió ètica dels costos/efectivitat dins de les necessitats globals de 

l’atenció sanitària i transparència en les decisions
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Benefici directe pel nadó:

La detecció de les malalties permet una millor atenció mèdica i millorar molt la seva 

salut

Benefici indirecte:

Benestar dels pares . 

Informació sobre la presència de risc genètic per l’entorn familiar

Beneficis per la societat perquè el cribratge afavoreix l’augment de coneixements 

sobre l'epidemiologia i sobre les malalties

Maleficència:

Molèsties als nadons falsos positius per les proves complementàries

Sobrediagnòstic per la detecció de formes benignes o asimptomàtiques

Preocupació i estrès en els pares i canvis en la relació amb el fill i en la vida del nadó
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Per a fer el bé i no fer mal, és fonamental

Que el programa sigui rellevant per a la població: criteris d'inclusió

Que sigui científicament vàlid i eficaç : Nivell d’evidència científica per a les 

malalties; prova de cribratge, sensible, específica i amb valor positiu predictiu elevat:

Establir valors de tall adients

Minimitzar els falsos positius triant els marcadors adients i fen estratègies de  

cribratge binàries si cal (ho farem per a 8 malalties)

Tenir un sistema de garantia de qualitat : preanalítica, analítica (incloent controls de 

qualitat externs internacionals amb exàmens de competència) i postanalítica 

(incloent bona informació i comunicació amb els pares per a evitar danys 

psicològics)

Tenir apunt les mesures terapèutiques i preventives incloent el consell genètic i el 

seguiment a llarg termini (hi ha fins i tot previst el pas dels pacients a unitats d’adults 

especialitzades)

Establir indicadors de la qualitat total del programa en totes les etapes per a la seva 

avaluació

Establir comissions de seguiment del programa des de Salut Pública 
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Indicadors de processos   

Indicadors de qualitat preanalítica

Temps mitjà d'extracció de la mostra des del naixement.

Temps mitjà d'arribada de la mostra al laboratori de cribratge.

Nombre de mostres no idònies.

Ràtio de targetes mal emplenades: nombre total / nombre de defectuoses.

Nombre de segones mostres per a cada malaltia.

Indicadors de qualitat analítica

Participació en programes externs de garantía de la qualitat.

Certificació del laboratori segons normatives internacionals.

Indicadors de qualitat post analítica

Taxa de falsos positius (FP) i de falsos negatius (FN).

Temps de lliurament del resultat de la prova de cribratge.

Temps de lliurament de les proves diagnòstiques de segon nivell. 

Indicadors del programa 

De procés

Cobertura 

Temps mitjà des del naixement fins arribar al diagnòstic definitiu 

Temps mitjà des del naixement fins l’ inici del tractament

De resultats: per a cada malaltia

Taxa de detecció de nadons amb resultat positiu en cribratge ( núm. nadons + en cribratge / nadons cribrats)

Taxa de nadons diagnosticats  que han estat  cribrats (núm. nadons diagnosticats / núm. nadons  cribrats) 

Taxa de nadons diagnosticats per cada malaltia (sobre nadons a Catalunya)

Avaluació
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Un programa de cribratge és un sistema integral complex, integrat en 

el sistema sanitari,  en el que intervenen professionals de moltes 

disciplines: Infermeria, llevadores, metges, bioquímics, tècnics de 

laboratori, genetistes, experts en salut pública, etc.

Fer bé la feina és un imperatiu ètic amb el que hem d'estar tots 

compromesos

Moltes gràcies per l’atenció 



http://canalsalut.gencat.cat


