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Antecedents

 Les etapes maternal i infantil són fonamentals per

promoure la salut, prevenir i detectar precoçment

malalties, entre d’altres, les minoritàries.

 Els principals programes de cribratge en les

etapes maternal i infantil són:

 El Programa de diagnòstic prenatal d’anomalies

congènites

 El Programa de detecció precoç neonatal

 El Programa de detecció precoç de la hipoacúsia

neonatal



El programa de detecció precoç neonatal 

(PDPN)

 És un programa de prevenció secundària que

identifica precoçment els nadons afectats per

determinades malalties per poder fer-ne un

diagnòstic i un tractament adequats per evitar

seqüeles i complicacions, i garantir una millor qualitat

de vida.



En què consisteix?

• De tots el nadons nascuts en els centres 
maternals de Catalunya (SISCAT i xarxa privada): 
l’obtenció d’una mostra de sang del taló del nadó 
a les 24-72 hores de néixer i

• la realització de proves analítiques de cribratge 
(Hospital Clínic)

Cribratge universal 

• Dels nadons amb resultat positiu del 
cribratge.

Diagnòstic definitiu  

• Per evitar complicacions i seqüeles i poder 
garantir-los una millor qualitat de vida.Tractament precoç  

• Des de les unitats clíniques d’expertesa 
clínica (Hospital Sant Joan de Déu, 
Hospital Universitari de la Vall d’Hebron i 
Hospital Parc Taulí)

Seguiment



Progressió del PDPN a Catalunya
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 20 malalties amb espectrometria de masses en tàndem 

(MS/MS) 19 de noves + fenilcetonúria

 Hipotiroïdisme congènit i fibrosi quística amb 

fluoroimmunoanàlisi

 Anèmia de cèl·lules falciformes amb cromatografia de 

líquids d’alta pressió (HPLC) 



Algunes dades del PDPN a Catalunya 

 Cobertura molt alta, pràcticament del 100%, amb una 

sensibilitat i una especificitat superiors al 95%. 

 Incidència acumulada d’aquestes malalties en la població 

catalana: 

 Fenilcetonúria i hiperfenilalaninèmies benignes: 1/10.312 

 Hipotiroïdisme congènit: 1/2.156 

 Fibrosi quística: 1/6.096 

 Errors congènits del metabolisme incorporats el 2013: 1/2.721.

 Anèmia de cèl·lules falciformes: 1/3.909



104 casos detectats l’any 2015

 Impuls molt important del Cribratge Neonatal de malalties endocrino-metabòliques a

Catalunya. Des de febrer de 2013 s’estan cribrant 22 malalties. Al 2015 s’ha començat a

incloure la MCF.

Cribratge neonatal de 
metabolopaties

2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

Fenilcetonúria  5 16 15 12 11 16

Hipotiroïdisme congènit 30 35 43 39 54 34

Fibrosi quística 9 6 10 11 10 14

Grup de 19 malalties metabòliques ― ― ― ― 13 30

Durant el 2015, s’ha fet als 71.144 nadons 

nascuts a Catalunya, entre el quals s’han 

detectat/diagnosticat 104 casos d’alguna 

de les malalties (1/684 nadons).



Immunodeficiències combinades greus 

(SCID)

 Les immunodeficiències primàries (IDP) són un grup de 

malalties causades per l’alteració quantitativa i/o funcional dels 

diferents mecanismes implicats en la resposta immunitària, les 

quals inclouen més de 300 defectes congènits. 

 Es classifiquen en 9 grans grups segons les característiques 

que tinguin. 

 Dins d’aquestes immunodeficiències, les immunodeficiències 

combinades greus (SCID) representen entre un 10 i 15%. 

 Són les formes més greus d’IDP. Si no tenen un diagnòstic i 

tractament precoços, duen inexorablement a la mort del pacient 

abans de l’any de vida.

 La prevalença al nostre país es calcula (de manera 

retrospectiva) i és de 1/57.000 nounats vius.



 Des de l’any 2008, es disposa d’una tècnica de detecció precoç 

comuna per a les diferents formes genètiques de SCID 

aplicable a la prova de sang seca de taló: quantificació dels 

cercles d’excisió del receptor de limfòcits T (T-cell receptor 

excision circles, TREC) mitjançant PCR quantitativa en temps 

real  eina no invasiva útil per investigar la producció de 

cèl·lules T pel timus i permet el cribratge universal de les 

SCID. 

 Les dades aportades en els diferents estats dels EUA, on 

s'aplica des de 2010, demostren la utilitat en la detecció 

d'aquests pacients, amb un percentatge de falsos positius i 

negatius molt baix.

Immunodeficiències combinades greus 

(SCID)



Criteris considerats per incloure una malaltia al 

PDPN: clàssics de Wilson i Jungner (1968) (I)

Criteri Evidència Observacions

La malaltia és un problema de

salut important.

Nivell I Incidència 1: 57.000 nadons

Casuística de Catalunya 

entre 2010-2014: 7 casos, 

mortalitat del 48%

Hi ha un tractament acceptable per als 

pacients amb la malaltia. 

Nivell I Trasplantament de 

progenitors hematopoètics 

curatiu

Han d’estar disponibles les facilitats 

diagnòstiques i de tractament. 

Nivell I Citometria + estudis genètics

S’ha de poder reconèixer la malaltia 

en una etapa latent o simptomàtica 

precoç. 

Nivell I Nadó d’aspecte sa protegit 

per la mare durant les 

primeres setmanes. Finestra 

d’oportunitat fins a la primera 

infecció. Mortalitat primera 

per infecció del 35%

Hi ha una prova o examen adients. Nivell I



Criteris considerats per incloure una malaltia al 

PDPN: clàssics de Wilson i Jungner (1968) (II)

Criteri Evidència Observacions

La prova ha de ser acceptable per a la 

població.
Nivell II

L’evolució natural de la malaltia, 

incloent-hi el pas de malaltia latent a 

declarada, ha de ser entesa 

degudament. 

Nivell I

Hi ha d’haver una política consensuada 

sobre el tractament dels pacients. 
Nivell I

El cost de trobar els casos (incloent-hi 

el diagnòstic i el tractament dels 

pacients detectats) ha de ser 

econòmicament equilibrat en relació 

amb les possibles despeses en l’atenció 

mèdica en conjunt. 

Nivell I-II La detecció primerenca de 

SCID podria reduir el cost 

del tractament entre 

50.000-100.000 € per cas. 

La cerca de casos ha de ser un procés 

continuat i no un projecte del tipus “una 

vegada per totes”

Nivell I



Context internacional 

•34 estats dels EUA, algunes províncies del Canadà, Israel.  

S’està avaluant a Taiwan i el Brasil. 

País europeu Mètode Situació

Regne Unit TRECS Estudi pilot. En avaluació

Suïssa TRECS En avaluació

Bèlgica TRECS En avaluació

Itàlia TRECS + KRECS Estudis pilots regionals en marxa

França TRECS Estudi pilot en marxa 2015-2016

Països Baixos TRECS Estudi pilot realitzat. Inclòs al 

Panell de cribratge nacional, 

pendent d’implementació

República Txeca TRECS No en cribratge

Suècia TRECS + KRECS Estudi pilot 2013-2015. Inici 

probable: 2016

Alemanya TRECS + KRECS Estudi pilot 2013-2015. Inici

probable: 2016



Anàlisi de cost-efectivitat (AQuAS)

 S’estima que el cribratge de les SCID representa un 

augment del 40% de la probabilitat de supervivència 

per als nadons afectats.

 S’espera diagnosticar entre 1-4 pacients cada any.

 La realització d’un trasplantament de medul·la òssia 

de manera precoç millora la supervivència i la 

morbiditat associada abans i després del tractament.

 Un estudi de l’AQuAS avala la cost-efectivitat de la 

mesura.



Inclusió de les SCID al 2017 
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Darrer trimestre 2016:

• Consens sobre aspectes tècnics de la prova (com 

ara el punt de tall).

• Concurs per a la compra d’aparells. 

• Implementació del circuit de seguiment i 

tractament precoç. 
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