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INTRODUCCIÓ 

Tu ets més de bata o més de bota? Amb aquesta pregunta curiosa, la meva veïna biotecnòloga em 

va fer qüestionar quina seria la meva trajectòria a l’hora de fer el treball de recerca i, de retruc, de 

triar la meva formació acadèmica posterior. De bata, sens dubte!  

Des de sempre l’ambient de laboratori m’ha atret i a l’hora de plantejar la temàtica del treball de 

recerca va ser la millor opció. A més, el fàcil accés - gràcies al contacte d’un familiar - a unes 

instal·lacions de primera línia com són les del Laboratori Clínic Territorial de l’ICS a Girona, 

ubicat al parc hospitalari Martí i Julià, m’han possibilitat fer ús de recursos a nivell professional.  

El principal objectiu del treball és la descripció de l’algoritme diagnòstic de la Leucèmia Aguda 

Promielocítica, altrament coneguda com a LAM3. No he volgut corroborar cap hipòtesi, sinó que 

la meva pretensió ha estat estudiar el procediment que segueixen els tècnics de laboratori sota la 

supervisió mèdica per tal de diagnosticar aquesta malaltia. D’altra banda, el treball vol reflectir que 

tots els avenços tecnològics i científics afegeixen especificitat a un diagnòstic mèdic. 

La tria concreta de la LAM3 ha obeït a tres raons: d’una banda, és una malaltia amb un alt 

percentatge de supervivència (tots els pacients superen la LAM3, tot i que els poden quedar 

seqüeles). De l’altra, la dificultat era assequible tenint en compte el meus coneixements previs. 

Finalment, la LAM3 és una patologia greu i poc habitual, cosa que fa que sigui molt específica i 

presenti unes característiques úniques i inconfusibles. 

El disseny de tot el procés seguit es cenyeix al mètode científic, és a dir, cada prova forma part 

d’un complex entramat curosament pautat per tal de seguir actuant d’acord amb els resultats de 

cada pas del procediment. Així, per exemple, una mostra sanguínia que surt dins el rang de 

normalitat a la primera prova - que és la que discrimina si la mostra és patològica o no i, per tant, 

si s’ha de seguir amb les altres proves o no - es descartarà de la línia analítica. En canvi, si mostra 

indicadors patològics seguirà la línia analítica per trobar-ne la causa. 

Tota la part pràctica del treball l’he realitzada durant els mesos de juny, juliol i agost a les 

instal·lacions del laboratori de l’Hospital Santa Caterina sota la supervisió de la Doctora Maite 

Serrando, de la Doctora Anna Marull  i de l’equip de tècnics de laboratori de la secció 

d’hematologia (Mariona Hernández, Viri Cunquero, Rosa Maria Tarradell i Maite Quintana).  

La metodologia de treball comprenia diverses fases: contextualització teòrica, observació de la 

tècnica, resolució de dubtes i redacció de l’apartat.  

Contextualització teòrica: la lectura de diversos llibres i articles, prèviament i durant el treball 

pràctic, juntament amb les explicacions de l’equip de treball in situ i les recerques bibliogràfiques a 
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la xarxa, m’ha permès adaptar els meus coneixements d’estudiant de primer de Batxillerat als 

requeriments especialitzats del tema del Treball de Recerca.  

Observació de la tècnica: cada aparell present al laboratori té un funcionament específic,  que 

m’ha estat exposat per l’equip de treball, prèviament a la realització de la prova concreta. 

Resolució de dubtes: La pràctica sovint m’ha suscitat dubtes que han estat resolts amb solvència 

per l’equip de treball del laboratori. 

Redacció de l’apartat: He plasmat la fusió teòrico-pràctica en el fragment del treball de recerca 

corresponent. Ha estat convenient fer-ho amb immediatesa, per tal de no obviar informació 

important i per evitar acumulacions de feina. 

El treball que ara presento, doncs, combina una recerca teòrica amb una observació directa del 

treball real en un laboratori d’alt nivell. És, alhora, la meva primera incursió en un món que 

m’agradaria que fos la meva via de desenvolupament professional. 
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ETAPES DEL PROCÉS DE DIAGNÒSTIC 

Abans de començar a descriure el procediment que es segueix al laboratori per a detectar la 

malaltia, cal deixar clar l’ordre de les tècniques, classificades en quatre fases contant el tractament, 

cadascuna de les quals es centra en una part del diagnòstic. Seran també aquestes les quatre parts 

en què serà distribuït el meu treball. 

Durant tot el procés és molt important tenir en compte els termes estadístics de la sensibilitat i 

l’especificitat. La sensibilitat és la probabilitat que, en individus malalts, el resultat de la prova sigui 

positiu, és a dir, la capacitat que té la prova per a detectar correctament la malaltia en persones 

malaltes. En canvi, l’especificitat es centra en la probabilitat que en individus no malalts el resultat 

sigui negatiu, és a dir, que la prova tingui la capacitat de detectar correctament l’absència de la 

malaltia en persones sanes.  

A l’inici, els símptomes que poden portar a pensar que es tracta d’aquesta malaltia solen ser: 

pal·lidesa a causa de l’anèmia, signes de sagnat a causa de poques plaquetes (blaus o hematomes 

sense motiu, punts vermells a la pell, hemorràgies per talls petits…), fatiga, febre i infeccions, 

genives inflamades, pèrdua de la gana i de pes, molèsties dels ossos i articulacions. 

 

INICI 

El pacient té 

molèsties o es 

troba malament  

(símptomes). 

PRIMERA FASE 

(molta sensibilitat, 

poca especificitat) 

A. Hemograma 

B. Coagulació 

bàsica 

C. Microscòpia 

òptica 

SEGONA FASE 

(mitjana sensibilitat, 

molta especificitat) 

A. Immunofenotip per 

citometria de flux. 

B. Aspiració i biòpsia 

de medul·la òssia 

(microscòpia òptica) 

TERCERA FASE 

(molt elevada 

sensibilitat i 

especificitat) 

A. Mètode Sanger 

B. Cariotip 

C. FISH 

D. Array 

QUARTA FASE 

 

 

Tractament 
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BASES TEÒRIQUES I QÜESTIONS PRELIMINARS 

1. La sang 

La sang  és un fluid que recorre l’organisme pels vasos sanguinis i és bombejat cap a tot el cos a 

partir del cor. És un teixit líquid constituent d’un gran sistema de comunicació i transport, amb les 

funcions d’abastir d’oxigen i de nutrients les cèl·lules, recollir els productes de rebuig d’aquestes 

per eliminar-les als òrgans d’excreció i transportar hormones pel cos, a més de regular la 

temperatura i altres magnituds químiques dels teixits. També té molta importància en la 

coagulació i la immunitat de l’organisme. Una persona adulta, segons l’edat, el pes, sexe i alçada, 

sol tenir entre 4,5 i 6 litres de sang al cos, un 7% del seu pes corporal. 

2. Circulació de la sang 

La sang circula pels vasos sanguinis, que passen per tot el cos. Va ser el metge Ibn an-Nafís, 

nascut a Damasc, qui va descriure al segle XIII el procés de circulació de la sang, en particular la 

circulació pulmonar. Al segle XVI, Miquel Servet, un humanista, teòleg i científic aragonès que va 

tenir un reconeixement universal, va descriure la circulació de la sang pels pulmons, altre cop la 

circulació pulmonar. Posteriorment, al segle XVII, William Harvey, un metge anglès, va ser el 

primer que va descriure correctament com la sang es movia per l’organisme, el recorregut del 

sistema circulatori, a més d’estudiar també les propietats de la 

sang que era bombejada pel cor.  

El sistema circulatori consta de dos recorreguts, un que va 

entre el cor i els pulmons, el menor, i un altre que passa des 

del cor a la resta del cos, el major. Del cor circula fins als 

pulmons a través de l’artèria pulmonar, on adquirirà oxigen. 

Tornarà al cor per la vena pulmonar, per tornar a sortir per 

l’artèria aorta, per anar a distribuir tot aquest oxigen pel cos a 

través de ramificacions. Aquestes s’ajuntaran en una sola vena 

altre cop, la vena cava, que conduirà la sang desoxigenada cap 

al cor per a tornar a començar el cicle.  

3. Components de la sang 

Està composta pel plasma, de coloració groguenca, líquid format bàsicament per aigua i 

components orgànics i inorgànics com oxigen (poc) i diòxid de carboni resultant de la respiració 

cel·lular; en el plasma es troben en suspensió tres tipus de cèl·lules sanguínies, principalment: 

eritròcits, leucòcits i plaquetes. També s’hi troben dissoltes  diverses biomolècules. Aquestes 

Imatge 1: Circuits del sistema circulatori. 
Adaptació de: 
http://www.xtec.cat/~ajimeno/cn3eso/09circul
atorio/aparato%20circulatorio3.jpg 
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cèl·lules es formen a partir de la proliferació4 i maduració de progenitors (cèl·lules mare 

pluripotencials5) al moll de l’ós; des d’allí son alliberades quan són madures a la sang perifèrica.  

Els eritròcits estan consituïts en gran part per l’hemoglobina, una proteïna amb un alt contingut 

de ferro que dóna el color vermell a la sang. La funció principal dels eritròcits, a causa de 

l’hemoglobina, és la de transportar l’oxigen pel nostre cos. La sang de les artèries que va del cor 

als teixits, amb eritròcits formats per oxihemoglobina, és d’un color més viu que la que torna des 

de tot el cos un cop havent repartit l’oxigen, amb eritròcits amb hemoglobina sense oxigen 

(desoxihemoglobina), que va dels teixits al cor.  

Els trombòcits, també anomenats plaquetes, s’encarreguen de la coagulació en situacions on s’ha 

produït una hemorràgia, és a dir, que hi ha hagut una ruptura d’un vas sanguini, formant una 

xarxa o tap al voltant de la ferida de manera que obstaculitzen la circulació de totes les altres 

cèl·lules sanguínies. Aquesta és una solució provisional ràpida, que dóna un marge de temps al cos 

per a regenerar el teixit i produir la sang perduda. Són incloses dins les cèl·lules sanguínies però en 

realitat en són fragments.  

La funció dels leucòcits és defensar-nos dels agents estranys que entren al nostre cos, és a dir, 

s’encarreguen de la resposta immunitària de l’organisme identificant i destruint aquests 

organismes aliens. Els leucòcits madurs  poden venir de dues línies diferents: de la mieloide6 o de 

la limfoide7 (més endavant s’explica el procés de formació de totes les cèl·lules sanguínies, 

l’hematopoesi). Són de la línia mieloide els granulòcits i els monòcits. Els granulòcits són 

anomenats així pels grànuls que els identifiquen, i es diferenciaran en eosinòfils, neutròfils o 

segmentats i basòfils. Els eosinòfils combaten les infeccions parasitàries, els neutròfils defensen el 

cos contra bacteris i infeccions causades per fongs, i els basòfils són els responsables de la 

resposta a elements al·lèrgens.  

També d’origen mieloide, els monòcits, que no tenen grànuls a la membrana, migraran als teixits 

originant els anomenats histiòcits i macròfags, i que adoptaran la forma dels agents infecciosos 

ajudant d’aquesta manera a crear anticossos. El conjunt dels granulòcits i els monòcits 

s’anomenarà  línia granulomonocítica.  

                                                   
4Proliferació cel·lular: increment del nombre de cèl·lules mare en un organisme per conseqüència de la divisió i 

reproducció cel·lulars d’una cèl·lula pluripotencial (definició de pluripotencial a continuació). 

5Pluripotencial: cèl·lula que pot esdevenir qualsevol tipus de cèl·lula excepte una de totipotent, que és la resultant 

de la unió de l’espermatozoide amb l’òvul. 

6Mieloide: pertanyent a la medul·la òssia, en aquest cas és el seu origen. 

7Limfoide: relacionat amb la limfa i el sistema limfàtic, en aquest cas, perquè és on maduren i es diferencien. 
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Per altra banda, des de la línia limfoide, s’originaran limfoblasts T o B, que es diferenciaran com a 

limfòcits T i B, respectivament, i que s’encarregaran de produir components químics per actuar 

contra els elements estranys, o bé s’originaran cèl·lules Natural Killer (NK)8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
8Natural Killer (NK): cèl·lula que es considera part del sistema immune innat, ja que no necessita un 

aprenentatge previ per a realitzar la seva funció, que és proporcionar respostes ràpides a les cèl·lules infectades 

per virus o a les tumorals mitjançant la mort (apoptosi). Degut a que identifiquen i destrueixen cèl·lules 

anormals, es diu que tenen una funció citotòxica.  

Imatge 2: Genealogia dels components de la sang. Adaptació de: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Hematopoes_%28Swedish%29.svg/2000px-
Hematopoes_%28Swedish%29.svg.png 

Imatge 3: Famílies dels components de la sang. Imatge de creació pròpia a partir de l'anterior. 
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4. La medul·la òssia 

La medul·la òssia és el teixit esponjós i tou que es situa a l’interior dels ossos grossos del nostre 

cos com el crani o l’estèrnum i representa el 4% del nostre pes corporal. No s’ha de confondre 

amb la medul·la espinal, que és la que es troba a la columna vertebral i s’encarrega de la conducció 

i transmissió d’impulsos nerviosos cap a tot el cos. 

Segons el seu color i la funció n’hi ha de dos tipus. La medul·la òssia vermella predomina en els 

ossos plans i té funció hematopoètica, que explicarem més endavant i consisteix resumidament en 

la producció de les cèl·lules sanguínies com són els eritròcits, els leucòcits i les plaquetes. També 

tenen teixit hematopoètic la melsa, els ganglis limfàtics i el tim9.La medul·la  òssia groga es troba 

en els ossos llargs, i en la major part s’hi emmagatzemen lípids. Els nounats tenen tota la medul·la 

òssia vermella, i amb l’edat es va tornant cada cop més groga. Es calcula que en un adult la meitat 

és vermella i la meitat és groga.  

És el teixit encarregat de la proliferació i maduració dels elements cel·lulars de la sang com s’ha 

esmentat anteriorment; la principal funció és la de multiplicar i madurar les tres línies cel·lulars de 

la sang permetent la seva alliberació a la sang perifèrica abastint les necessitats fisiològiques i en 

ocasions patològiques del nostre organisme.  El seu funcionament és clau en l’eritropoesi i el 

control de la funció de la sang; un mal funcionament esdevé patològic.  

5. Cèl·lules mare 

Les cèl·lules mare hematopoètiques o stem cell són les que tenen la màxima capacitat per 

autorenovar-se, proliferar-se i diferenciar-se, habilitat que van perdent justament amb la 

diferenciació a mesura que van madurant. Es localitzen majoritàriament a la medul·la òssia, però 

també, en poca quantitat a la sang perifèrica i la melsa. Per reconèixer les cèl·lules mare 

immadures o limfomieloides (CFU-LM) s’han d’utilitzar tècniques immunocitoquímiques10, ja que 

no es poden identificar amb tècniques de microscopia.  

Existeixen diferents tipus de cèl·lules mare segons la seva potencialitat, és a dir, la seva capacitat 

de diferenciació. Les cèl·lules mare totipotents són les resultants de la fusió d’un òvul amb un 

espermatozoide o en les primeres divisions del zigot. És a partir d’aquestes que es produirà tot 

                                                   
9Tim: també anomenat timus, pertany al sistema limfàtic i es localitza darrere l’estèrnum, al mediastí. La seva 

funció és fer madurar dins seu els limfòcits T, un tipus de limfòcits, i té gran importància en la protecció contra 

l’autoimmunitat. 

10Immunocitoquímica: és una metodologia que es fonamenta en la especificitat de la reacció antigen-anticos, i 

consisteix en l’ús d’anticossos units o marcat amb una substància o marcador que pot ser detectat amb un 

microscopi i, poden ser, per exemple, substàncies fluorescents.  



8 
 

l’individu, per tant, poden originar qualsevol tipus cel·lular del cos. Les cèl·lules mare pluripotents 

són les descendents de les anteriors i podran esdevenir qualsevol tipus de cèl·lula exceptuant una 

de totipotent. En un altre nivell trobaríem les multipotents i, en aquest cas, ja estarien 

encaminades cap a una línia cel·lular, de manera que podran produir totes les cèl·lules d’una 

determinada família de cèl·lules diferenciades, com per exemple, si són cèl·lules mare 

multipotencials hematopoètiques, podran crear tots els tipus de cèl·lules sanguínies. En darrer 

lloc, les cèl·lules mare unipotents només podran produir un tipus concret de cèl·lula, però es 

diferenciarà de les altres cèl·lules que no siguin mare que es poden dividir en el fet que es podran 

autorenovar. 

Una cèl·lula mare comuna dóna lloc a cèl·lules progenitores, que són les que entenem com a 

cèl·lules normals, es diferenciaran i perdran la capacitat que tenien d’autorenovar-se. Cada cèl·lula 

progenitora pot estar dirigida cap a una de les quatre línies hematopoètiques: granulomonocítica, 

limfoide, eritroide o megacariocítica, ja explicades anteriorment.  

6. Hematopoesi 

És el procés de generació, regulació, producció i manteniment de les diferents cèl·lules que 

circulen a la sang perifèrica i que es desenvolupen a partir d’una única cèl·lula mare progenitora a 

la medul·la òssia.  

En el seu funcionament normal és important la interacció dels mecanismes intracel·lulars i la 

influència del microambient on es desenvolupen les cèl·lules mare hematopoètiques. Aquest 

procés es dóna en diferents localitzacions segons l’etapa en la qual es trobi l’individu. En les 

etapes embrionària i fetal l’hematopoesi es desenvolupa primer en el fetge i la melsa i més tard en 

la medul·la, i ja en l’etapa adulta el sistema hematopoètic només es localitza en la medul·la òssia, 

on les cèl·lules germinals maduraran i es diferenciaran degut a factors de creixement químics. 

Quan ja siguin més madures passaran a la circulació, on s’acabaran de madurar a l’arbre vascular o 

en els teixits. Per a que hi hagi i es mantingui un nombre normal de cèl·lules sanguínies s’ha de 

donar un equilibri entre la proliferació, la diferenciació11 i l’apoptosi12 d’aquestes cèl·lules. 

                                                   
11Diferenciació cel·lular: procés en el qual una cèl·lula es converteix en un altre tipus cel·lular més especialitzat. 

Aquest canvi pot implicar variacions morfològiques, dels components de la seva membrana o de la seva 

localització, i es produeix degut a una reprogramació de la seva expressió gènica, és a dir, la manera de 

manifestar-se que té el seu ADN. 

12Apoptosi: mort cel·lular. 
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El desenvolupament i la maduració dels precursors de la hematopoesi es troben en localitzacions 

anatòmiques concretes, mentre que els elements madurs i, en menor quantitat, els immadurs, 

estan distribuïts pels òrgans i els aparells del cos ja que circulen per la sang perifèrica. 

6.1. Tipus d’hematopoesi: mielopoesi i limfopoesi 

La mielopoesi és el tipus d’hematopoesi que ateny al component mieloide13 de la sang, això és, 

eritròcits, plaquetes, neutròfils o segmentats, basòfils, eosinòfils i monòcits. Alhora també 

s’anomena amb un nom específic el procés generatiu de cada tipus cel·lular: eritropoesi, 

trombopoesi, granulopoesi  i  monopoesi. L’eritropoesi és el procés generatiu dels eritròcits, que, 

amb una vida mitjana de cent vint dies, necessiten que es vagin renovant contínuament per a 

mantenir l’equilibri. La trombopoesi, per la seva part, englobarà tots els processos que permetran 

la formació de les plaquetes de la sang. La granulopoesi, doncs, és el procés generatiu dels 

granulòcits polimorfonuclears14, és a dir, dels neutròfils o segmentats, basòfils i eosinòfils. Es 

caracteritza per l’augment en la relació entre el nucli i el citoplasma, per la desaparició dels 

nuclèols15 i la condensació de la cromatina16. Té diferents fases que hem explicat anteriorment 

dins els components de la sang. Seguint l’enumeració, la monopoesi és el procés de formació dels 

monòcits. S’origina a la medul·la òssia, sent l’element més jove el monoblast, que es diferencia en 

promonòcit que es transformarà en monòcit i migrarà finalment als teixits originant els anomenats 

histiòcits i macròfags. 

Per altra banda, la limfopoesi és  el tipus d’hematopoesi en el qual es formen els limfòcits B i T i 

les cèl·lules Natural Killer (NK). Cadascuna de les cèl·lules té una gènesi i un procés de 

maduració independent que acaba en diferents òrgans, com la melsa i el tim.  

6.1.1. Regulació de l’hematopoesi 

La regulació de l’hematopoesi en una persona adulta es fa mitjançant el microambient medul·lar i 

amb factors de creixement. El microambient de la medul·la està format per substàncies químiques 

i hormonals i diversos tipus cel·lulars. Té una gran importància en el desenvolupament i la 

regulació de l’hematopoesi, ja que es necessita que sigui adequat per al desenvolupament i la 

diferenciació de les cèl·lules. Els factors de creixement són imprescindibles i poden influir en la 

                                                   
13Mieloide: relacionat amb la medul·la òssia, pot referir-se a cèl·lules hematopoètiques que es troben en aquesta. 

14Polimorfonuclear: que té un sol nucli però amb diversos lòbuls o segments units per un filament fi. 

15Nuclèol: orgànul que es troba dins el nucli de les cèl·lules eucariotes i que sintetitza el material que més 

endavant formarà part dels ribosomes.  

16Cromatina: estructura formada pel conjunts de l’ADN amb proteïnes, majoritàriament histones. Es troba al 

nucli de les cèl·lules eucariotes i constitueix el genoma d’aquestes.  
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proliferació, maduració i funció de les cèl·lules sanguínies. Actuen a través dels receptors de la 

membrana de la cèl·lula diana17, que són específics per a cada un d’ells i que s’expressaran d’una 

determinada manera. S’han identificat més de 25 tipus de factors de creixement produïts a 

diferents tipus de cèl·lules, i s’ha comprovat que la majoria actuen sinèrgicament, cooperant. Els 

factors de regulació de l’hematopoesi es poden classificar en tres grups: factors estimuladors, 

factors potenciadors i factors inhibidors. Els estimuladors són aquells capaços d’induir la 

proliferació de determinats progenitors hematopoètics; els potenciadors no són com els anteriors, 

però sí que ajuden i augmenten l’acció dels factors estimuladors i, en darrer lloc, els inhibidors, 

com el seu nom indica, controlen la producció cel·lular alentint-la quan és necessari. En el cas de 

les leucèmies, doncs, els que no funcionaran correctament seran els factors inhibidors.  

7. Anàlisis de sang 

A partir d’una mostra de sang extreta normalment d’una vena del braç o mitjançant una punxada 

al dit es poden dur a terme diferents anàlisis de laboratori, que són una de les eines de què 

disposen els metges per diagnosticar malalties o per controlar l’estat de salut de la persona en 

qüestió.  

Aquests exàmens biològics es poden classificar en tres grans grups: les anàlisis hematològiques 

són aquelles en les quals s’estudien els components cel·lulars de la sang i la velocitat de 

sedimentació; les anàlisis bioquímiques són en les quals es calcula la concentració de certes 

substàncies químiques en el plasma; les anàlisis microbiològiques són les que permeten descobrir 

la presència de microorganismes dins la sang. Aquesta eina permetrà al metge detectar, per 

exemple, una diabetis, una infecció o un càncer, entre moltes altres malalties. 

8. Hematopatologia 

Dins el camp de les malalties relacionades amb els components de la sang podem parlar de les 

d’excés o dèficit de cada tipus de cèl·lula sanguínia. Es detectaran mitjançant el tipus d’anàlisi 

hematològica.  

En les anomalies de la quantitat d’eritròcits podem parlar d’anèmia i poliglobúlia. La primera és 

una de les més comunes i és deguda a la falta d’eritròcits i per tant d’hemoglobina i oxigen. La 

poliglobúlia, en canvi, és aquella malaltia que es caracteritza per l’augment de la quantitat 

d’eritròcits en la sang i d’hemoglobina, o bé la disminució del volum del plasma sanguini mentre 

es manté la quantitat d’eritròcits, tractant-se d’una poliglobúlia absoluta o relativa, respectivament. 

També és anomenada policitèmia o eritrocitosi.  

                                                   
17Cèl·lula diana: cèl·lula on exercirà el seu efecte, per a la que està destinada. 
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Dues de les patologies relacionades amb la quantitat de plaquetes o trombòcits són la 

trombopènia i la trombocitosi. La trombopènia, també anomenada trombocitopènia,  tracta de la 

disminució relativa del nombre de plaquetes a la sang, que pot ser causada perquè no se’n 

produeixen a la medul·la òssia (trombopènia central), o perquè se’n destrueixin moltes en la sang 

perifèrica, que és anomenada trombopènia perifèrica. La trombocitosi serà el contrari, és a dir, 

augmentarà el recompte de plaquetes a la sang. Hi ha dos tipus de trombocitosi: la primària, 

també coneguda amb el nom de trombocitèmia essencial, que està catalogada dins les síndromes 

mieloproliferatives cròniques, que vol dir que les cèl·lules mare de la medul·la òssia tenen un 

defecte que fa que produeixin algun tipus de cèl·lula de la línia mieloide de manera descontrolada; 

i la secundària, que pot estar causada per alguna patologia que ja té el pacient, com pot ser una 

infecció, un càncer o una determinada cirurgia que hagi implicat la melsa.  

Finalment, parlem de les patologies del camp dels leucòcits, és a dir, la leucopènia i la leucocitosi. 

Totes dues poden estar relacionades, o no, amb una síndrome. 

La leucopènia és el descens de leucòcits en la sang perifèrica, i pot deixar la immunitat greument 

afectada, fent que el cos estigui en un alt risc d’infeccions. Pot estar relacionada amb la síndrome 

mielodisplàsica, denominació que engloba una sèrie de malalties que tenen una característica 

comuna: les cèl·lules mare de la medul·la òssia tenen un defecte que fa que produeixin cèl·lules 

anòmales, que no duen a terme la seva funció perquè moltes vegades no han madurat i n’hi ha 

menys. Aquesta alteració pot afectar una o més línies cel·lulars, i pot, en alguns casos, evolucionar 

cap a una leucèmia aguda.  Per altra banda, la leucocitosi és l’augment del nombre de leucòcits a la 

sang, normalment d’una sola línia d’aquests, i pot venir per una causa fisiològica com ara 

l’embaràs o la digestió, o per causes patològiques com una infecció. Pot estar relacionada amb una 

síndrome mieloproliferativa, dins la qual s’inclouen una sèrie de malalties en les que una lesió de la 

cèl·lula mare provoca que es vegi afectada tota la línia mieloide, és a dir, les línies eritroide, 

granulocítica i megacariocítica. Tot i que totes en surten defectuoses, en cada malaltia en 

predominarà una sempre.  

Una de les diverses maneres de tractar aquestes patologies més bàsiques de la sang, a part de tenir 

cada una un tractament específic, és fer una donació de sang. 

La sang no es pot fabricar artificialment, per la qual cosa ha de provenir de donacions voluntàries 

i molts hospitals o centres de salut en tenen una reserva. Per fer una donació de sang els dos 

individus, donant i receptor, han de ser compatibles. La compatibilitat ve donada generalment pel 

grup sanguini al que pertanyen, és a dir els antígens i anticossos que té cada persona a la superfície 

de les cèl·lules sanguínies. Els antígens són proteïnes o glúcids que cada cèl·lula del cos expressa a 

la membrana, el citoplasma i el nucli. Són propis de cada tipus cel·lular i permeten el 
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reconeixement per part del cos de cada cèl·lula. En el cas de no ser els correctes, es detecta que 

aquella determinada cèl·lula és estranya, i això provoca una producció d’anticossos específics 

contra la molècula intrusa.  

 Grup A Grup B Grup AB Grup O 

Anticossos al 
plasma sanguini 

Anti-B Anti-A Cap Anti-A i Anti-B 

Antígens als 
eritròcits 

Antigen A Antigen B Antígens A i B Cap 

 

Una altra proteïna expressada a les cèl·lules de la sang és la Rh. La presència o absència de la 

proteïna, fet anomenat positiu o negatiu, respectivament, farà que els grups sanguinis tinguin un 

“cognom”, en funció de Rh, en què les cèl·lules del donant i el receptor també hauran de 

coincidir.  

Així doncs, les cèl·lules de la sang tenen a la seva membrana, citoplasma i elements intracel·lulars 

un codi d’identitat que les fa específiques d’una línia cel·lular. Les cèl·lules sanguínies hauran de 

ser compatibles, és a dir, hauran de tenir els mateixos elements que les identifiquin en el donant i 

en el receptor. 

Si es fa una transfusió de sang errònia, incompatible, el sistema immunitari del pacient reconeixerà 

la proteïna que no és la seva com a quelcom estrany no propi del nostre cos i es produirà una 

reacció immunològica que podria arribar a provocar la mort del pacient. 

En alguns casos s’extreuen només els components sanguinis que necessita el pacient, retornant-ne 

la resta al donant. És el cas de l’afèresi, un altre tipus de donació. Si es necessiten plaquetes, per 

exemple, es tractarà d’una plaquetoafèresi. 

En el camp de l’hematologia i concretament en les patologies diferenciem entre les benignes i les 

malignes. Les benignes inclouen les anèmies i altres estats carencials, i són molt freqüents. Les 

malignes, en canvi, que són en les que m’he centrat, inclouen les oncològiques i són de menor 

prevalença. 

8.1. La leucèmia  

8.1.1. Definició 

Una leucèmia és una malaltia o càncer de la sang que es caracteritza per la proliferació anòmala 

d’un determinat tipus de cèl·lula de l’organisme, que agafa una velocitat de creixement i divisió 

continu i fora dels límits normals. 
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La leucèmia aguda n’és un tipus molt agressiu, perquè la velocitat d’aquesta proliferació és molt 

alta i té sovint un mal pronòstic. La leucèmia crònica, en canvi, és menys agressiva i té una 

evolució llarga i progressiva.  

8.1.2. Etiologia 

Les causes o, el que és el mateix, l’etiologia de la leucèmia, no és coneguda del tot, tot i que hi ha 

estudis científics que defensen que ve donada per la genètica i es desencadena, pel que es pensa, 

per algun factor com la radiació o mals hàbits alimentaris i tòxics com fumar.  

Aquesta malaltia pot afectar les cèl·lules mare pluripotencials mieloides o limfoides. El fet que es 

divideixin de forma massiva i no madurin bé fa que a la sang hi apareixen cèl·lules massa joves 

que ocupen la medul·la òssia impedint que es produeixin les cèl·lules normals restants, i envaint la 

sang i els altres òrgans. Com que són en un estat immadur, tampoc poden realitzar la seva funció, 

fet que encara agreuja més la situació. Aquestes cèl·lules joves s’anomenen blastos, i segons la 

quantitat que n’hi hagi la leucèmia serà aguda o crònica: si són >10% a la sang és aguda; si són 

entre 5-10% és crònica.  

8.1.3. Simptomatologia 

La simptomatologia de la leucèmia no està gaire determinada; els pacients que en pateixen una 

solen tenir febre i una inflamació de les amígdales, poden estar cansats (astènia) i perdre la gana 

(anorèxia). Poden haver-hi casos en els quals el pacient tingui sagnat de genives, inflor dels peus 

(edema) o èczema a la pell (picor i vermellor de la pell), entre d’altres. També poden tenir la pell 

més pàl·lida com en una anèmia i tenir més blaus, cops i punts vermells pel cos. Si es tracta d’una 

leucèmia per causa limfoide, poden presentar ganglis limfàtics18 inflamats, sobretot a les aixelles, 

engonals i al coll, i fins i tot poden arribar a tenir la melsa19 inflamada (esplenomegàlia) i el fetge 

inflamat (hepatomegàlia). Quan la leucèmia és crònica moltes vegades els pacients no tenen 

símptomes, i es troba la leucèmia quan van al metge per fer alguna revisió.  

                                                   
18Ganglis limfàtics: també anomenats nòduls limfàtics, formen part del sistema limfàtic i tenen funció 

hematopoètica, filtren partícules estranyes pel cos, contenen leucòcits i també duen a terme la hemòlisi, és a dir, 

destrueixen o desintegren els eritròcits vells que ja no són útils. De ganglis limfàtics n’hi ha en grans cúmuls al 

coll, a l’aixella, a l’engonal, al mediastí, a la pelvis i a la paret intestinal. 

19Melsa: òrgan situat a la part esquerra superior de l’abdomen, sota el diafragma i darrere l’estómac. La seva 

funció és la de destruir eritròcits vells i servir com a reservori de sang. És també part del sistema immunitari, i 

sense aquesta el cos es predisposa a determinades infeccions. 
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8.1.4. Diagnòstic 

Si apareix un o més dels símptomes esmentats cal fer un anàlisi bàsic de sang. Es duu a terme un 

hemograma, que és la prova que mesura la quantitat de les cèl·lules sanguínies de cada tipus a la 

sang. Amb aquesta informació els metges del laboratori valoraran si és normal i si és necessari 

observar la sang i les seves cèl·lules amb un microscopi òptic, de manera que es determinarà si el 

pacient té leucèmia o no. Les persones que la pateixen solen tenir totes les cèl·lules per sota de la 

normalitat, sobretot mostrant anèmia, menys els leucòcits, que els solen tenir més alts del normal. 

Si s’observa la sang al microscopi òptic s’identifiquen blasts, cèl·lules immadures, en gran 

proporció, ocupant el lloc on hi hauria d’haver cèl·lules madures. Un cop es veu això, ràpidament 

s’ingressa el pacient des d’urgències. En el cas que es tracti d’una leucèmia crònica (quantitat de 

blasts inferior al 10% en sang perifèrica) no cal anar a urgències, però sí al metge.  

Un altre procediment que se li fa al pacient és un aspirat de moll d’os mitjançant una punxada a la 

cresta ilíaca20 o a l’estern, obtenint així medul·la òssia amb la que es faran proves per mirar la 

forma de les cèl·lules al microscopi, proves de genètica i proves d’anticossos per valorar si és 

leucèmia i de quin tipus és, per tal que l’hematòleg en determini el tractament. 

8.1.5. Tractament 

El tractament de la leucèmia, tant si és aguda com crònica, és la quimioteràpia, i cada pacient de 

un tractament ajustat al seu tipus de leucèmia, per això és tant important el diagnòstic final que 

ens dóna el laboratori. També es necessiten transfusions de sang i, molt sovint, de plaquetes.  

L’anomenat tractament de suport és aquell que consisteix en antiinflamatoris, oxigen o altres 

medicaments per tal que el pacient es trobi millor. 

Existeix un tractament final i curatiu, que es tracta del transplantament de medul·la òssia, en el 

qual es substitueix el determinat moll de l’os deficient per un altre provinent d’un donant sa. La 

medul·la òssia es pot trasplantar perquè s’extreu dels ossos d’un donant viu, normalment de 

l’estèrnum o del maluc, amb una punció o una aspiració, per després fer-ne la transfusió al sistema 

circulatori del receptor, qui  ha de tenir compatibilitat d’òrgans amb el donant (sistemes HLA). 

Aquest donant haurà sigut seleccionat en funció del seu nivell de compatibilitat amb el receptor i 

en el cas que el pacient no tingui familiars compatibles vindrà d’un registre internacional. La sang 

que banya aquest teixit és molt rica en cèl·lules mare, i és per això que s’extreu aquesta sang en la 

donació de medul·la òssia. A partir d’aquí, les cèl·lules mare que s’hagin injectat s’incorporaran a 

la medul·la òssia del receptor, que haurà sigut sotmès en un tractament per eliminar les cèl·lules 

de la sang i del moll de l’os que estiguin alterades. 

                                                   
20Cresta ilíaca: vora superior d’un dels tres ossos que formen la cintura pèlvica. 
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Pot ser donant de medul·la òssia tota persona sana entre 18 i 55 anys, que no tingui cap malaltia 

que pugui transmetre al receptor i que posi en perill la seva vida pel fet de la donació. 

Si es troba un donant compatible sol ser una solució definitiva. En el cas que no es trobi donant 

de medul·la, es pot buscar un donant de cordó umbilical, ambdues són zones del cos molt riques 

en cèl·lules mare. 

8.1.6. Pronòstic 

En general el pronòstic de la leucèmia aguda és dolent, ja que és una malaltia agressiva que 

evoluciona molt ràpidament. L’edat del pacient hi influeix molt, ja que un nen o una persona jove 

es recuperarà més bé i més ràpid. Els estudis científics que se’n fan solen investigar la 

supervivència als 5 anys, i és una malaltia amb poca supervivència, tot i que els transplantaments 

són una solució molt bona i cada cop hi ha més avenços i experiència en aquest camp.  

Les leucèmies cròniques tenen una millor evolució, és més lenta i tenen menys complicacions. En 

aquests casos els malalts han de prendre medicaments durant tota la vida per no empitjorar. 

8.1.7. La Leucèmia Aguda Promielocítica (LAM3) 

És un tipus de leucèmia anomenada leucèmia aguda promielocítica, que sol venir acompanyada 

d’un nombre baix de leucòcits a la sang perifèrica, fet que dificulta el seu diagnòstic. Les cèl·lules 

que proliferen anòmalament tenen una morfologia molt característica i s’anomenen promielòcits 

atípics (hipergranulars). La malaltia pot causar accidents hemorràgics greus per una coagulació 

intravascular disseminada, és a dir, que es poden originar coàguls en vasos sanguinis. Els 

promielòcits atípics mostren una granulació molt atzuròfila21 i abundant. El seu nucli és 

generalment monocitoide22 i bilobulat23 o irregular. El citoplasma és poc basòfil, és a dir, que no 

es tenyeix fàcilment amb colorants bàsics en el sentit químic, cosa que si que faria si fos basòfil i 

que ve donada per l’elevat contingut de granulació atzuròfila. També presenta inclusions 

citoplasmàtiques allargades o estelles, també anomenades Bastons d’Auer.  

Els promielòcits atípics són molt positius per la MPO (mieloperoxidasa, un enzim) i el Negre 

Sudan B (colorant utilitzat). Són HLA-DR i CD34 negatius i CD13 i CD33 positius (tots són 

antígens, en tenen o no en tenen). Aquestes cèl·lules responen al tractament amb ATRA, és a dir, 

àcid transretinoic, que indueix a la maduració de les cèl·lules leucèmiques a estadis posteriors.  

                                                   
21Atzuròfil: terme utilitzat per a objectes, en aquest cas grànuls, que fàcilment es tinten amb el color del 

lapislàtzuli, semblant al púrpura. 

22Monocitoide: que s’assembla als monòcits.  

23Bilobulat: bilobat, que té dos lòbuls.  



16 
 

PROCEDIMENT DE LABORATORI 

Per a determinar la malaltia que pateix una persona, si en pateix alguna, a través d’una mostra de 

sang, ens fixarem en quatre tipus de diagnòstics. El diagnòstic morfològic englobarà totes aquelles 

tècniques que es fixin en el volum, forma i aspecte de les cèl·lules sanguínies, és a dir, 

principalment el microscopi òptic digital (digitalitzador d’imatges), o el que és el mateix, la 

màquina anomenada CellaVision, i l’hemograma, a més a més d’altres proves especials. El 

diagnòstic funcional pot ser a nivell cel·lular, com en l’immunofenotip i la citometria de flux, o 

molecular, en el cas dels marcadors genètics i la citogenètica, que estudia les mutacions. Cal afegir 

a la valoració diagnòstica diferents paràmetres bioquímics com l’enzim Lactat deshidrogenasa 

(LDH) que es veu incrementat en processos aguts neoplàsics; altres paràmetres poden ser els 

relacionats amb el funcionament hepàtic com les transaminases (ALT i AST; GGT). El diagnòstic 

de certesa i confirmació sol ser citogenètic, buscant mutacions i/o alteracions genètiques 

relacionades amb la malaltia.  

Durant tot el procés de diagnòstic de la malaltia és important saber com funciona cada tipus 

d’anticós. 

Diferenciarem entre anticossos policlonals i monoclonals segons l’origen del que procedeixin i de 

què estiguin formats, que farà que tinguin característiques diferents. Els anticossos monoclonals 

constitueixen un producte molt específic, ja que reconeixen només un dels diferents llocs 

d’adherència dels antígens (epítops). Per altra banda, un anticòs policlonal pot encaixar en més 

d’un epítop de l’antigen i fins i tot a diferents antígens. Per això són un producte no tant específic. 

Els anticossos seran els marcadors que s’usaran en proves diagnòstiques per poder determinar 

quin grup cel·lular provoca una malaltia o quin element cel·lular es troba relacionat amb diferents 

tipus de trastorn hematològic.  
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9. Fase 1 

En aquesta fase, com hem explicat al principi, es busca ser molt sensible i poc específic, per a 

poder englobar totes les malalties possibles que pot patir el pacient, és a dir, el fet que sigui 

sensible fa que es detectin molts casos fora de la normalitat, per no deixar cap pacient real sense 

diagnòstic, i el fet que sigui poc específic fa que hi hagi molts falsos positius però s’assumeixen 

per assegurar que englobi a tots els pacients. 

9.1. Hemograma 

9.1.1. Definició de la prova 

L’hemograma o recompte sanguini és una de les tècniques més utilitzades i sol·licitades al 

laboratori. És una anàlisi de sang que permet avaluar les tres principals línies de cèl·lules 

sanguínies: eritròcits, plaquetes i leucòcits. Actualment disposem de comptadors automatitzats 

que determinen d’una manera ràpida i fiable múltiples paràmetres hematològics necessaris per a la 

detecció d’alteracions quantitatives i qualitatives de les nostres cèl·lules sanguínies.  

9.1.2. Mètode  

La majoria dels comptadors hematològics basen el seu funcionament en un d’aquests principis: la 

impedància elèctrica o la citometria de flux, tot i que també podem trobar laboratoris on s’utilitzi 

la radiofreqüència.  

El principi de la impedància elèctrica o Principi de Coulter 

consisteix en fer passar les cèl·lules per una obertura per la qual 

passa un corrent elèctric, de manera que causen canvis en la 

resistència elèctrica, fet que es registra com a impulsos elèctrics. 

S’obtindrà el recompte de totes les cèl·lules de la mostra que 

hagin passat per allà.  

La citometria de flux és el mètode analític pel que 

es mesura l’emissió de diverses fluorescències i la 

dispersió de llum de cèl·lules o partícules 

microscòpiques, alineades mitjançant un corrent 

líquid i presentades d’una en una a gran velocitat 

davant una o més fonts d’il·luminació (en el cas 

de l’hemograma és simple, hi ha una font 

d’il·luminació). Al laboratori s’utilitza a nivell 

molecular, com l’ADN, o a nivell cel·lular, el que 

utilitzem en aquest estudi. El citòmetre de flux de 

Imatge 4: Principi de Coulter. Font: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/thumb/1/12/Particle_Transit_C
hannel.gif/250px-
Particle_Transit_Channel.gif 

Imatge 5: Citometria de flux. Font: 
https://www.researchgate.net/profile/Maria_Mallen/publication/
308653548/figure/fig1/AS:410878915694593@1474972575839/Figura
-1-2-Esquema-de-funcionament-simplificat-d%27un-dispositiu-de-
citometria-de-flux.jpg 
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l’hemograma és menys específic que el que s’utilitzarà per a l’immunofenotip, que explicarem més 

endavant, ja que fa servir anticossos policlonals, que tenen una afinitat per als antígens compartida 

entre diversos d’aquests. 

9.1.3. Paràmetres del mètode 

WBC: recompte de leucòcits, nombre total 

de leucòcits. 

RBC: recompte d’eritròcits, nombre total 

d’eritròcits. 

HGB: valor d’hemoglobina (Hb) a la sang. 

HCT: hematòcrit, la fracció de la sang 

composta per eritròcits. 

MCV: volum corpuscular mitjà, la mitjana 

del volum dels eritròcits. 

MCH: hemoglobina corpuscular mitjana, la 

mitjana de la quantitat d’hemoglobina en 

cada eritròcit. 

MCHC: concentració d’hemoglobina 

corpuscular mitjana, la mitjana de la 

concentració d’hemoglobina en un volum 

determinat de eritròcits. 

PLT: recompte de plaquetes. 

NEUT: recompte de neutròfils. 

LYMPH/LIMF: recompte de limfòcits. 

MONO: recompte de monòcits. 

EO: recompte d’eosinòfils. 

BASO: recompte de basòfils. 

9.1.4. Processament de l’espècimen: hemograma 

Les mostres que es processen a la part d’hematologia del laboratori arriben des dels hospitals i  

centres d’atenció primària cada matí. El primer pas que es fa, que permetrà començar i continuar 

després d’aquesta prova cap a les altres, consisteix en comprovar que almenys una de les mostres 

de cada rack, que és la base de suport amb espai per a 10 mostres, estigui entrada 

informàticament mitjançant l’etiqueta que té posada, és a dir, que sigui a la base de dades. 

Després, molt important també, es fa una revisió macroscòpica de les mostres, capgirant-les per 

mirar que no hi hagi coàguls. Un cop s’han revisat ja es podran carregar els tubs d’hemograma 

als racks i aquests a l’entrada de la màquina. Seguidament cada mostra del rack passarà per lector 

del principi de la màquina, que consultarà informàticament totes les proves que se li han de fer a 

cada tub.  

Es processarà la mostra, és a dir, és farà l’hemograma. Si la màquina, que la programem de forma 

que sigui intel·ligent, jutja que els resultats obtinguts són patològics segons les regles i 

paràmetres establerts i es realitzaran tests addicionals, incloent-hi, si és necessari, una extensió o 

frotis que posteriorment s’analitzarà amb un microscopi òptic. Finalment, les mostres entraran al 

classificador, que ordenarà cada mostra segons quin sigui el seu destí, és a dir, si s’han completat 
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totes les proves per les que havia de passar les disposarà de manera que es vagin a arxivar i, en el 

cas que tingui proves pendents externes a l’hemograma, les catalogarà per ordre de prioritats de 

cada prova, si en té més d’una de pendent. 

El laboratori d’hematologia de l’Hospital Santa Caterina disposa de 5 analitzadors  

d’hematimetria, 3 són Sysmex XN-10 i de color verd, i 2 són Sysmex XN-20 de color blau, una 

mica més complexes. Les primeres es dediquen a fer l’hemograma bàsic alineant les cèl·lules 

amb l’ajuda d’una solució isotònica conductora anomenada Cellpack, prova que inclou el 

diferencial de leucòcits, on es mira el percentatge de cada tipus de leucòcit; el recompte 

d’eritròcits; recompte de plaquetes; i recompte de leucòcits. Les dues màquines més complexes 

són una mica diferents entre elles, també. Una d’aquestes duu a terme també l’hemograma bàsic 

com les anteriors, però és capaç també de fer un recompte de reticulòcits, eritròcits lleugerament 

immadurs, en el cas que hi hagi una petició analítica per part del metge o en el cas que ho 

decideixi la màquina o l’analista, el facultatiu, a causa d’uns resultats inicials patològics. L’altra 

Sysmex XN-20 és la més complexa, ja que a més a més de poder realitzar un hemograma bàsic i 

un recompte de reticulòcits, afegeix la capacitat de fer un recompte de plaquetes per mitjà de 

citometria de flux fluorescent, amb colorants o fluorocroms, de manera que és molt més eficient 

que fer-lo mitjançant impedància, com es fa a l’hemograma bàsic. Una altra prova que afegeix 

aquest últim aparell és l’anàlisi de WPC, és a dir, de cèl·lules precursores de leucòcits, així es 

detecten les cèl·lules immadures mitjançant el sistema de detecció òptica i citometria de flux 

general. Aquestes dues proves que es fan només en aquesta màquina no es poden demanar 

prèviament, sinó que es duen a terme pel criteri de la màquina que li ha fet l’hemograma bàsic si 

ha vist que hi ha valors patològics o per criteri facultatiu, si ho demana l’analista. 

9.1.5. L’hemograma en una LAM3 

Després que la mostra hagi sigut processada, l’aparell en fa un informe, en forma de gràfics i de 

taula amb valors. 

TAULA DE REFERÈNCIA 

Línia eritrocitària  Línia leucocitària  

Eritròcits en homes 4,5 - 5 milions/mm3 Leucòcits 5000 - 10000/mm3 

Eritròcits en dones 4 - 4,5 milions/mm3 Neutròfils  55 - 65% 

Hematòcrit en homes  42 - 52% Limfòcits 23 - 35% 

Hematòcrit en dones 37 - 48% Monòcits 4 - 8% 

Hemoglobina en homes 13 - 18 g/dL Eosinòfils 0,5 - 4% 
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Hemoglobina en dones 12 - 16 g/dL Basòfils 0 - 2% 

Hemoglobina corpuscular mitjana 27 - 32 pg Línia plaquetària  

Concentració d’Hb corpuscular mitjana 33 - 37% Plaquetes 150000 - 400000/mm3 

Volum corpuscular mitjà 86 - 98 𝜇mm3   

 

GRÀFIC WDF DE REFERÈNCIA   

L’hemograma elabora fins a 6 gràfics (a vegades només 5), però a 

l’hora d’estudiar els resultats generals el que s’utilitza més és el del 

diferencial de leucòcits, WDF.  

 

 

En ell es distribueixen per colors segons la mida i complexitat de la cèl·lula tots els tipus de 

leucòcits. Per a aconseguir-ho es recorre a la citometria de flux, explicada anteriorment.  

Als resultats és normal que alguna de les àrees acolorides sigui petita o directament inexistent, 

només indicarà que hi ha molt poques cèl·lules d’aquell tipus, que pot no estar relacionat amb 

cap malaltia. 

HEMOGRAMA NORMAL 

Un hemograma normal tindrà els valors de recompte entre els 

límits de la taula de referència i el gràfic WDF (del diferencial de 

leucòcits) tindrà zones acolorides ben definides de cada tipus de 

cèl·lula, sense que estiguin gaire escampades. 

Cal dir també que la taula té dues parts, encapçalades per files 

d’un color més grogós. La primera part és el resultat dels 

recomptes que ha efectuat l’aparell, mentre que la informació de 

la segona part la treu del gràfic WDF, identificant els tipus de 

cèl·lules. Per això l’estudi de les dades del recompte i percentatge 

dels tipus de leucòcits d’aquesta segona part han de ser sempre 

contrastades amb l’observació del gràfic, per si hi ha cèl·lules mal 

identificades. 

Imatge 6: Gràfic WDF de referència. Adaptació de: https://www.hemato-
images.eu/sites/bildatlas/content/e7421/e10373/e10374/e10529/mediacoll_elements10530/SCC2008_14_Diff_eng.jpg 

Imatge 7: Resultats del recompte en un hemograma normal. 
Captura de pantalla de la maquinària del laboratori. 
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Imatge 9: Resultats del recompte en un hemograma patològic. 
Captura de pantalla de la maquinària del laboratori. 

 

En aquests primers resultats també podem veure que hi ha dos gràfics de colors i tres de línies. 

El primer, WDF, com hem dit, inclou els tipus de leucòcits segons la seva complexitat i mida. El 

segon, WNR, inclou una massa uniforme al centre amb tots els leucòcits menys els basòfils, que 

es troben separats en una zona a la dreta. Si n’hi ha, a l’esquerra apareixeran també un conjunt 

d’eritroblasts, ja que per la semblança l’aparell també els inclou. Els gràfics de línies assenyalen la 

mida de les cèl·lules, d’eritròcits, plaquetes i leucòcits, mesurada per les interferències que han 

causat quan han passat entremig d’un corrent elèctric. 

 

Imatge 8: Resultats d'un hemograma normal. Captura de pantalla de la maquinària del laboratori. 

 

HEMOGRAMA PATOLÒGIC 

En aquest cas es pot observar que els valors de la taula que 

surten de la normalitat estan destacats en groc, ja que l’aparell 

ja ha detectat que són sospitosos. A vegades pot haver marcat 

algun recompte que sobrepassa per poc el límit, però sempre 

serà decisió dels tècnics del laboratori determinar si és 

alarmant o no.  

En aquest cas la prova inclou un estudi de les cèl·lules 

precursores de leucòcits, WPC.  
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Aquí he triat un cas clínic que tenia uns resultats visiblement patològics, ja que, com s’observa, el 

gràfic del diferencial de leucòcits (WDF) té només una agrupació de color lila, però tota la resta 

de cèl·lules estan juntes en una massa de color gris. La raó és que l’aparell no ha pogut identificar 

de quin tipus de leucòcits es tracten a causa de que no hi ha límits clars de volum i complexitat. 

Quan això passa és que existeix alguna patologia (les cèl·lules son morfològicament patològiques 

i caldrà anar al microscopi per poder identificar-les i relacionar-les amb el quadre clínic).  

9.2. Coagulació bàsica 

9.2.1. Què és l’hemostàsia? 

La coagulació o hemostàsia és el nom que es dóna al procés en si, que té la funció de mantenir la 

integritat i permeabilitat del sistema circulatori i es realitza en tres fases: primària, secundària i 

fibrinòlisi. 

L’hemostàsia primària és la formació del tap hemostàtic primari o tap plaquetari, i comença just 

després d’haver aparegut el traumatisme. Els trombòcits o plaquetes s’adhereixen al col·lagen24 

lliure dels vas sanguini en qüestió, fet que desencadena l’alliberament de substàncies químiques. 

L’hemostàsia primària consta de la vasoconstricció i la fase plaquetària. La vasoconstricció és 

una resposta immediata al trencament d’un vas sanguini. Desencadena un espasme que 

disminueix el diàmetre del vas i per tant frena una mica l’hemorràgia. En la fase plaquetària, els 

trombòcits es fixen entre ells formant una agregació, amb l’ajuda de substàncies provinents de 

dins dels seus grànuls. Les plaquetes es transformen estructuralment, de manera que acaben 

                                                   
24 Col·lagen: proteïna que és present en gairebé tots els tipus de teixit conjuntiu, forma fibres i proporcionen 

flexibilitat i resistència a la tensió. 

Imatge 10: Resultats d'un hemograma patològic. Captura de pantalla de la maquinària del laboratori. 
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formant una barrera o línia de defensa inicial que permetrà l’actuació de la coagulació i les 

reaccions hemostàtiques. 

L’hemostàsia secundària consisteix en la “fase fluida”, en la qual es converteix el fibrinogen, el 

factor I de la coagulació que és soluble, en fibrina, el factor Ia (el fibrinogen activat) que és 

insoluble, mitjançant la trombina, un enzim. La formació de la trombina dependrà de dues vies o 

cascades de reaccions: la via intrínseca i la via extrínseca, que acaben desembocant en una via 

comuna. Cal destacar que tots els factors de coagulació circulen normalment pels vasos 

sanguinis, i no actuen fins que són activats. 

La via extrínseca és la més ràpida i s’inicia amb el 

contacte de la sang amb els teixits de fora la 

circulació, ja que el factor (cofactor) tissular, factor 

III, el responsable de l’activació del primer factor, el 

VII, és l’únic que és extern.  

La via intrínseca s’activa i té com a primer factor el 

XII. Aquesta via té la funció de mantenir i ampliar la 

creació de fibrina. Les dues vies principals acaben 

confluint en una via comuna ja que comparteixen la 

implicació del factor X, que activat i juntament amb 

el factor (cofactor) V permetrà formar trombina i aquesta, al seu torn, la fibrina.  

A la imatge de dalt a la dreta es pot observar l’esquema de la cascada de coagulació.  

Les diverses petites molècules de fibrina produïdes es polimeritzaran25 formant una mena de 

xarxa tridimensional que tancarà els espais entre les plaquetes i segellarà definitivament el tap 

plaquetari que conté també eritròcits atrapats, de manera que en quedarà un trombe o coàgul.  

Finalment, després de les dues primeres fases de l’hemostàsia arriba l’última, la fibrinòlisi, el que 

és el mateix, la lisi o trencament de la fibrina, amb l’ajuda d’un enzim anomenat plasmina. En 

aquest estadi es desintegra el coàgul sanguini, que ha permès començar a reparar els teixits 

afectats mitjançant la cicatrització. 

9.2.2. Definició de la prova 

Els estudis de coagulació bàsica s’utilitzen per a estudiar el temps que inverteix una mostra de 

sang en coagular-se in vitro utilitzant diferents reactius. Un coàgul és una mena de grumoll de 

                                                   
25 Polimeritzar: crear un polímer, una macromolècula resultat de la unió de molècules més petites anomenades 

monòmers. 

Imatge 11: Cascada de coagulació. Font: 
https://image.slidesharecdn.com/anticoagulantes-
170314233611/95/anticoagulantes-9-638.jpg?cb=1489534777 
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sang que forma el cos per aturar les pèrdues de sang dels vasos sanguinis a causa de ferides o 

talls. En el procés de coagulació hi participen les plaquetes i unes proteïnes anomenades factors 

de coagulació, que majoritàriament es produeixen al fetge i fan que el coàgul format per les 

plaquetes arribi a ser ferm i estable. Les proves de coagulació en el laboratori es basen en 

l’activitat d’aquestes 12 proteïnes, que s’enumeren utilitzant nombres romans. Actuen junts en 

una seqüència, la cascada de coagulació, que es podria comparar amb un puzle. El coàgul es 

forma un cop es col·loca l’última peça, per tant, si falta alguna de les peces o és defectuosa, el 

puzle no es podrà formar. 

9.2.3. Mètode  

Les proves de coagulació consisteixen en sotmetre una mostra de sang a uns determinats reactius 

que provocaran la seva coagulació. Segons el temps que hi inverteixi, es podrà saber si és usual. 

En el cas contrari es tornaran a fer unes altres proves amb diferents reactius, un per a cada factor 

relacionat amb la determinada prova inicial alterada. Cadascun d’aquests exàmens s’anomenen 

temps, és a dir, els que habitualment es faran a l’inici seran el temps de protrombina (TP) i el 

temps de tromboplastina parcial o cefalina (TTP). Cal ressaltar que totes les proves de 

coagulació es durà a terme utilitzant el plasma, separat de les cèl·lules sanguínies mitjançant 

centrifugació26.  

El temps de protrombina (TP) està dissenyat per tal de detectar alteracions en el fibrinogen 

(factor I), la protrombina (factor II), i els factors V, VII i X, això és, l’activitat de la via 

extrínseca. Si hi ha algun defecte en algun dels esmentats factors, el TP sortirà prolongat o 

allargat respecte del valor normal, és a dir, entre 11 i 12,5 segons. 

El temps de tromboplastina parcial o cefalina (TTP) s’utilitza per a estudiar defectes dins la via 

intrínseca de la coagulació, per tant, l’activitat del fibrinogen (factor I), la protrombina (factor II), 

ambdós comuns en totes dues proves; i els factors V, VIII, IX, X, XI i XII. En el cas que hi 

hagués alguna deficiència amb algun dels factors, s’observaria un TTP prolongat o allargat, fora 

del valor normal que és entre 60 i 70 segons. 

Amb aquests resultats es pot veure si hi ha alguna de les vies afectades, i en cas afirmatiu, en 

conseqüència, es tornarà a fer unes proves específiques pels factors de la via en qüestió amb els 

reactius adients o, si es dóna, proves específiques com per exemple la de l’anticoagulant lúpic o 

de lupus. D’aquesta manera es podrà determinar quin és el factor absent o defectuós i actuar 

com sigui necessari. 

                                                   
26 Centrifugació: tècnica que permet separar o aïllar partícules o substàncies entre si fent voltar circularment 

una mostra de laboratori. 
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9.2.4. Processament de l’espècimen: proves de coagulació 

Les mostres de sang que només s’han de fer proves de coagulació vénen cada matí al laboratori i, 

a diferència de les mostres que van a l’hemograma i tenen el tap lila, porten el tap de color blau 

cel (diferència en els anticoagulants que tenen). El primer que s’ha de fer, després de comprovar 

que estiguin a l’arxiu informàtic, és posar-les a la centrifugadora, que per sedimentació separarà 

el plasma, líquid, de les cèl·lules sanguínies i altres partícules que quedaran precipitades al fons.  

Per a la prova només es pipetejarà27 una quantitat suficient de plasma i es posarà en un altre tub 

d’assaig. Aquest serà el que entrarà a la màquina, única a l’àrea d’hematologia del laboratori, i es 

processarà fent les proves generals explicades anteriorment, passant pels reactius assignats per a 

cada prova que té l’aparell emmagatzemats. Un cop hagi sortit, s’observaran els resultats i, si cal i 

són patològics, la mostra tornarà a entrar a realitzar altres proves específiques de factors 

necessàries. Si no, la mostra serà arxivada. 

9.2.5. La coagulació en una LAM3 

En una leucèmia aguda promielocítica el que trobem alterat a la sang, tal com diu el nom, són els 

promielòcits. Aquestes cèl·lules immadures són hipercoagulants (per la granulació 

intracitoplasmàtica) , cosa que vol dir que activen desmesuradament la cadena de coagulació 

quan no és necessari, fet anomenat coagulació intravascular disseminada o CID.  

Aquest és un trastorn que provoca la producció excessiva de petits trombes pels vasos sanguinis, 

consumint els factors i les plaquetes. Per tant, el cos no en tindrà a l’abast quan realment faci 

falta i es produiran hemorràgies severes. El que a vegades es veu en aquest tipus de leucèmia, 

malauradament, és que el pacient amb LAM3 aconsegueix curar-se o millorar gràcies al 

tractament, però per culpa d’aquest malbaratament del sistema de coagulació, poden acabar 

morint d’una hemorràgia interna no prevista. 

9.3. Microscòpia òptica  

9.3.1. Definició de la prova 

Una de les parts més importants en el procediment de diagnòstic d’una malaltia en el laboratori a 

partir de la sang és l’observació de les cèl·lules amb el microscopi òptic (citomorfologia), en 

aquest cas electrònic. L’aparell que s’utilitza a l’Hospital Santa Caterina és el CellaVision 

(microscopi digitalitzador d’imatges).  

                                                   
27 Pipetejar: rep aquest nom per l’eina que s’usa, la pipeta. És l’acció de succionar manual o automàticament 

una certa quantitat de líquid amb una pipeta. 
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9.3.2. Mètode  

Com ja hem explicat anteriorment, pot ser que a les mostres que arriben al laboratori i que 

passen per l’hemograma se’ls faci una extensió o frotis segons el resultat d’aquest. Serà a partir 

d’aquestes extensions que s’observaran les cèl·lules sanguínies.  

L’aparell té una configuració establerta que li permet classificar cada cèl·lula segons si són 

leucòcits, eritròcits o plaquetes, i d’entre els leucòcits si són neutròfils, eosinòfils, basòfils, 

limfòcits o monòcits. També identifica les cèl·lules encara immadures, si n’hi ha, “smudge cells” 

(cèl·lules trencades) i artefactes (taques o cossos estranys, que no són cèl·lules). 

Imatge 12: Resultats de la prova de microscopi òptic. Captura de pantalla de l'aparell CellaVision del laboratori. 
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9.3.3. Processament de l’espècimen: microscòpia 

Les extensions o frotis efectuats per l’aparell a criteri dels resultats de l’hemograma un cop han 

sortit fets en portaobjectes es posen en un cartutx amb lloc per a 12 frotis. Aquest es posarà al 

CellaVision, al compartiment d’entrada. L’aparell processarà la mostra i, com ja hem dit, segons 

les regles configurades classificarà tots els cossos que detecti com al tipus de cèl·lula que sigui: 

eritròcits, plaquetes, leucòcits (neutròfils, eosinòfils, basòfils, limfòcits, monòcits), i, en darrer 

lloc, classificarà com a “smudge cell” les cèl·lules trencades i com a artefactes  aquells cossos o 

taques de tint que no hagi identificat. Un cop acabat d’observar tots els frotis del cartutx es treu 

pel compartiment de sortida i s’arxiven les extensions. 

A partir d’aquesta classificació es podrà estudiar si l’estructura i morfologia de cada cèl·lula és 

adequada, si hi ha cèl·lules que no hi haurien de ser com les immadures, etc. Les cèl·lules i la 

seva classificació seran sempre revisades pels analistes del laboratori, ja que sempre poden haver-

hi equivocacions de l’aparell a l’hora d’identificar-les. 

9.3.4. El CellaVision en una LAM3 

La leucèmia aguda promielocítica rep el seu nom degut a les determinades cèl·lules que es troben 

a la sang quan el pacient pateix la malaltia, els promielòcits. Són cèl·lules en una de les fases 

immadures en la línia mieloide: 

 
Mieloblast 

 
Promielòcit 

 
Mielòcit 

 
Metamielòcit 

 
Banda o Caiat 

 
Neutròfil 

Imatge 13: Fases de les cèl·lules de la línia mieloide. Captures de pantalla de la maquinària del laboratori. 
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En les leucèmies normalment es poden observar blasts i cèl·lules en 

les diferents fases de la maduració. A la LAM3, però, els blasts són 

especials, s’anomenen blasts promielocítics i tenen estelles o bastons 

d’Auer. A més a més, no es poden veure cèl·lules en els estadis 

següents en la línia dels neutròfils, com bandes, metamielòcits o 

mielòcits. Totes les altres cèl·lules, com els eosinòfils i els basòfils, 

no es veuen afectats, encara que se’n segueixen veient pocs com 

usualment. 

El que també podem observar al microscopi òptic és que aquests tipus de leucèmia presenta una 

desviació a l’esquerra. S’anomena així a la presència de formes immadures, en aquest cas 

promielòcits, a la sang perifèrica com a resposta del cos a infeccions bacterianes o a leucèmies. 

Sol anar acompanyada d’una leucocitosi (augment de leucòcits), amb els granulòcits (eosinòfils, 

neutròfils i basòfils) molt elevats, però, com hem dit, immadurs. En aquesta leucèmia concreta 

l’alteració mutacional de la malaltia provoca la presència únicament de promielòcits. 

També existeix la desviació a la dreta, encara que no s’observa en aquesta malaltia, sinó en 

malalties víriques. Aquest tipus de desviació significa la presència de limfòcits alterats i n 

percentatge de monòcits i limfòcits major que el de polimorfs junts (neutròfils, basòfils i 

eosinòfils).  

  

Imatge 14: Blast en estelles, típic de 
la LAM3. Captura de pantalla de la 
maquinària del laboratori. 
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10. Fase 2 

Un cop fets l’hemograma, les proves de coagulació bàsica i l’observació de les cèl·lules al 

microscopi ja es pot encarar el diagnòstic del pacient cap a una patologia, la leucèmia aguda dins 

la branca mieloide. Per a trobar de quin tipus de LAM es tracta necessitarem estudiar més 

específicament i amb menys sensibilitat la mostra de sang del pacient. En aquesta fase 

s’analitzarà la mostra obtinguda en una aspiració o en una biòpsia de moll d’os i es realitzarà 

l’immunofenotip de les cèl·lules mitjançant la citometria de flux amb anticossos monoclonals, 

més específics pels antígens. 

A l’esquema següent hi ha les proves que s’inclouen a les fases 2 i 3. 

 

Imatge 15: Proves de les fases 2 i 3 segons la tipologia. 

10.1. Immunofenotip per citometria de flux 

10.1.1. Definició de la prova 

L’immunofenotip es realitzarà a les cèl·lules per determinar la presència i quantificar l’expressió 

de proteïnes (antígens) o de les seves regions (epítops) a la superfície de les cèl·lules, en aquest 

cas, sanguínies. Per a fer-ho s’utilitzaran anticossos monoclonals fluorescents de diferents colors, 

que marcaran aquests antígens de la membrana plasmàtica28. 

                                                   
28 Membrana plasmàtica: embolcall que envolta la cèl·lula i que permet, ja que és semipermeable, que l’interior 

de la cèl·lula pugui relacionar-se amb altres cèl·lules. 
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10.1.2. Mètode  

El citòmetre de flux que té incorporat l’aparell de l’hemograma és diferent del que s’utilitza en 

aquest cas. El primer utilitza anticossos policlonals que, com ja hem explicat, són menys 

específics. D’aquesta manera, pot saber si la cèl·lula és un eritròcit, leucòcit o plaqueta, i dins els 

leucòcits de quin tipus és, a més de saber més o menys si és patològic o normal. En canvi, el 

citòmetre que s’utilitza en aquesta prova és més complex. L’ús d’anticossos monoclonals 

permetrà saber, per exemple, dins els limfòcits de quin tipus és (T o B) i, encara més, de cada 

tipus si és patològic o no, és a dir, si la informació que té és la que ha de tenir.  

Les cèl·lules estan en suspensió alineades 

per un flux, un líquid, de manera que 

passen d’una en una a gran velocitat per un 

punt d’il·luminació, creant interferències en 

la dispersió de la llum amb múltiples 

fluorescències, que seran filtrades per unes 

lents que passaran la informació al sistema 

informàtic. Segons les cèl·lules que es 

vulguin estudiar s’haurà d’aprofundir en els 

marcadors que interessin.  

10.1.3. Processament de l’espècimen: citòmetre de flux o 

immunofenotip 

Per a la realització d’aquesta prova s’agafarà una mostra de sang completa, amb tots els 

components. S’haurà d’hemolitzar la mostra amb una solució salina per a eliminar els eritròcits i 

les plaquetes i deixar únicament els leucòcits. L’hemòlisi és la desintegració dels eritròcits, ja que 

si es trenquen ja no seran detectats com a cèl·lules. D’aquesta manera els eritròcits trencats i les 

plaquetes, molt petites, no dificultaran l’estudi dels leucòcits per part del citòmetre. Passaran a 

formar part de la substància on es trobin els leucòcits, sense influir en els resultats. 

El primer marcador que s’hi afegirà serà el CD45, expressat pels leucòcits, per a comprovar que 

n’hi hagi. Un cop s’ha vist que són presents s’inserirà els marcadors que s’hagin determinat per a 

estudiar la malaltia que es vulgui, és a dir, els marcadors que s’haurien d’expressar si es sospita 

que un pacient té una malaltia en concret. Es deixarà incubar un temps per tal que els marcadors 

tinguin temps d’enganxar-se als epítops dels antígens. Es processarà la mostra, posant-la a 

l’aparell i, en darrer lloc, s’interpretaran els resultats. 

Imatge 16: Citometria de flux. Adaptació de: 
https://biotechspain.com/assets_db/technics/assets/image_104600139659.jpg 
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10.1.4. L’immunofenotip en una LAM3 

A l’hora d’estudiar l’immunofenotip de les cèl·lules per a confirmar que són patològiques i per 

determinar el tipus de LAM del que es tracta inserirem aquells marcadors que s’hi expressin. 

Segons els marcadors que haguem detectat podrem assenyalar com són les cèl·lules i quina LAM 

pateix el pacient.  

Un cop l’aparell hagi identificat tots els marcadors (anticossos) fluorescents que s’han unit als 

epítops dels antígens seleccionarem tots aquells que corresponguin als leucòcits. Dins els 

leucòcits ens fixarem en els que expressen els de la línia mieloide, concretament en els 

granulòcits. Finalment, aproparem la recerca a la línia dels neutròfils.  

Serà llavors quan pararem esment als marcadors que són expressats pels neutròfils, per veure si 

són els correctes o no. Podrem observar: 

Marcador On s’expressa normalment Presència  

CD13 En granulòcits, monòcits i els 

seus respectius precursors. 

Línia mieloide. 

 

           ± (feble) 

CD33 En llinatges granulocítics i 

monocítics. Línia mieloide. 

 

           + 

CD34 Cèl·lules, precursors 

immadures. 

 

           − 

Família Anti-HLA Normalment en situacions 

patològiques. 

Específic de cada llinatge 

 

És molt important la presència del marcador CD33, ja que és senyal segur de promielòcits.  

En el cas de la LAM3 posarem atenció, dins la família dels anticossos Anti-HLA, en l’HLA-DR, 

que ha de ser negatiu. 

Els resultats de l’immunofenotip són molt diferents i específics en cada tipus de LAM, per tant, 

si veiem que segueixen aquest patró sabrem segur que és una M3. 

10.2. Aspiració i biòpsia de medul·la òssia 

10.2.1. Definició de la prova 

Algunes malalties de la medul·la òssia com la leucèmia, entre d’altres, requereixen examinar els 

teixits d’aquesta, per la qual cosa es recorre a l’aspiració, per extreure una mostra líquida, o la 

biòpsia, si es tracta d’una mostra petita i sòlida, de medul·la òssia.  
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En aquests processos, que solen ser dolorosos, es retira amb una 

agulla una mostra de medul·la des de dins de l’os.  

L’anàlisi del moll d’os es fonamental en la patologia de la sang; a 

partir d’aquest anàlisi  podem saber les característiques de la 

malaltia així com el seu origen.   

 

10.2.2. Mètode  

El que es fa al laboratori amb les mostres de moll d’os que han estat extretes del pacient 

anteriorment és analitzar-les, mirar la seva forma al microscopi i si destaca alguna quantitat 

anormal d’algun tipus de cèl·lula, és a dir, es revisa per segona vegada la mostra de la mateixa 

manera que s’ha fet amb el CellaVision, però aquest cop manualment. 

S’obté una part de la mostra i es diposita sobre un portaobjectes. Seguidament es procedirà a 

fixar-la sobre aquesta superfície, aplicant-hi diversos productes fixadors i deixant-los actuar 

durant 12 minuts. Un cop fixat ja es podrà tenyir: s’utilitzarà un tint anomenat Giemsa, que 

veurem que s’utilitza també en algunes de les proves posteriors. Necessitarà actuar durant 26 

minuts, més estona que amb la sang, a causa del gruix de teixit que suposa. L’últim pas serà 

observar-ho en un microscopi òptic, havent posat abans un cobreobjectes al damunt. 

10.2.3. Processament de l’espècimen: observació de l’aspirat 

o biòpsia de moll d’os 

Aquesta prova, com les que la segueixen, no es faran al laboratori de l’Hospital Santa Caterina. 

De totes maneres, es pot continuar amb el diagnòstic, que ja només s’ha de confirmar 

genèticament, ja que el que s’havia d’obtenir en aquesta prova és exactament el mateix que s’ha 

obtingut en el CellaVision a partir de sang perifèrica. 

10.2.4. L’observació de l’aspiració i biòpsia de moll d’os en 

una LAM3 

Com que es fa el mateix que a l’anterior prova, també de microscopi 

òptic, es podrà veure el mateix que al CellaVision, és a dir, abundància 

de cèl·lules immadures que no hi haurien de ser, especialment 

promielòcits. El que es podria observar directament del microscopi 

seria, per exemple, la imatge de la dreta.  

Imatge 17: Extracció de moll d'os. Adaptació de: 
https://ufhealth.org/sites/default/files/graphics/images/en/9754.jpg 

Imatge 18: Observació del teixit del moll d'os. Extreta del fons propi del laboratori. 
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11. Fase 3 

Arribats en aquest punt ja es sap quina malaltia és, però l’únic pas que falta és confirmar-la 

mitjançant l’estudi de la genètica del pacient i les seves cèl·lules. En aquesta fase es busquen les 

mutacions que corroborin el comportament de l’organisme i l’aparició de la malaltia. Serà per 

això que en aquest estadi es serà molt específic però també molt sensible, de manera que es 

cercarà extensivament una mutació concreta. 

Entrarem dins l’àmbit citogenètic, que estudia l’estructura, funció i comportament dels 

cromosomes, i el molecular. Permet determinar quins canvis cromosòmics estan presents a les 

cèl·lules malignes que han fet que aparegui la malaltia i el cos es comporti d’aquesta manera. 

Aquestes proves són molt cares i es necessita un centre especialitzat en elles, per això no es duen 

a terme a l’Hospital Santa Caterina, sinó que es porten a fer fora. 

11.1. Mètode Sanger 

11.1.1. Definició de la prova 

L’any 1975 Frederick Sanger va establir un mètode de seqüenciació de l’ADN conegut com a 

Mètode Sanger, a partir del qual es poden detectar les mutacions cromosòmiques. Aquest es basa 

en el procés biològic de la replicació de l’ADN i en l’àmbit molecular. És una prova qualitativa. 

L’objectiu de la seqüenciació és conèixer exactament l’ordre dels seus monòmers, de cada 

nucleòtid amb una de les 4 bases nitrogenades (A, T, C, G). L’ordre dels nucleòtids en l’ADN i 

l’ARN29 determinarà la seva evolució i la seva funció. 

11.1.2. Mètode  

Ens fixarem en el mètode de seqüenciació mitjançant didesoxinucleòtids, que funcionen com a 

terminadors de les cadenes d’ADN a causa de la seva composició. Els didesoxinucleòtids no 

tenen el grup hidroxil (OH) al carboni 3’ (anomenat així per la seva posició en un nucleòtid). 

Això provoca que quan un d’aquests nucleòtids s’incorpora en una cadena d’ADN en 

creixement aquesta no pugui continuar allargant-se, ja que seria per aquest extrem que s’hauria 

d’unir el següent nucleòtid.  

 

                                                   
29 ARN: Àcid ribonucleic, transcrit a partir de l’ADN i amb la funció principal de sintetitzar proteïnes. 
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Per a dur a terme la seqüenciació s’ha de començar trencant la cèl·lula de la qual es vol estudiar 

l’ADN, per extreure el tros que interessa i aïllar-lo. Es clona moltes vegades el mateix segment 

d’ADN i seguidament es desnaturalitza30 amb calor per seleccionar una de les cadenes, 

l’anomenada cadena problema. S’alinea un “primer”31 a l’extrem 5’ de la cadena d’ADN, que 

permetrà que es comenci a formar la cadena complementària si correspon a les bases 

nitrogenades de la cadena problema. Les cadenes d’ADN estan unides per ponts d’hidrogen, un 

tipus d’enllaç, que s’estableixen entre les bases nitrogenades dels nucleòtids d’ambdues bandes. 

Les 4 bases nitrogenades només tenen complementarietat en parella, no amb totes (A-T, C-G). 

Per tant, el “primer” estarà constituït per unes determinades bases nitrogenades, que s’adheriran 

a la cadena problema si totes les bases nitrogenades tenen complementarietat.  

Seguint amb el procés de seqüenciació, tots els clons seran repartits en 4 tubs d’assaig diferents. 

A cada tub d’assaig s’hi afegirà ADN polimerasa32, els diversos tipus de nucleòtids (A, T, C, G) i 

didesoxinucleòtids especialment modificats, fluorescents, que funcionaran com a marcadors. La 

polimerasa començarà a crear la cadena complementària darrere el “primer”, i s’acabarà quan el 

didesoxinucleòtid s’hi adjunti. El que s’obtindrà, doncs, seran fragments d’ADN de totes les 

llargades possibles a tots 4 tubs d’assaig. 

Es podria obtenir la seqüenciació completa del gen a partir d’aquests fragments, però en aquest 

cas, l’única cosa que ens interessa saber és si continua formant-se o no la cadena complementària 

de la cadena motlle extreta. 

                                                   
30 Desnaturalització: Canvi estructural de les proteïnes o dels àcids nucleics a conseqüència d’una força externa, 

compost químic o la calor. 

31 Primer: Cadena d’àcids nucleics que fa de punt d’inici de la replicació de l’ADN, necessari perquè l’ADN 

polimerasa només pot afegir nucleòtids nous a una cadena existent d’ADN. 

32 ADN polimerasa: Proteïna enzimàtica encarregada de duplicar les cadenes d’ADN en la replicació. 

Imatge 19: Desoxinucleòtid i didesoxinucleòtid. Adaptació de: 
http://www.manualmoderno.com/apoyos_electronicos/9786074482911/imagenes/cap_33/3.jpg 
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11.1.3. El Mètode Sanger en una LAM3 

Com que la mutació que provoca la LAM3 és coneguda i es sap on és, el “primer” està pensat 

per unir-se a la cadena problema pensant que la tingui. Estarà format per una sèrie de nucleòtids 

amb les bases nitrogenades complementàries al segment de gen amb la mutació.  

En el cas que s’hagi enganxat el “primer”, la cadena d’ADN es formarà i es podrà seqüenciar, fet 

que indicarà la presència de la mutació i per tant de la LAM3. 

En el cas contrari, si no s’enganxa, significarà que el gen no té la mutació i no es tracta d’una 

LAM3. 

11.2. Cariotip 

11.2.1. Definició de la prova 

El cariotip o cariograma és la representació gràfica de les parelles de cromosomes homòlegs33 

d’un individu. És característic de cada espècie, igual que el nombre de cromosomes. Els humans 

en tenim 46, en 23 parelles, al nucli de cada cèl·lula del cos. S’organitzen en 22 parelles 

autosòmiques34 i una parella de sexuals (XX/XY). Amb l’estudi del cariotip d’una persona es 

poden detectar anomalies en la forma i el nombre dels cromosomes i, d’aquesta manera, detectar 

la presència de malalties congènites35 o mutacions. És una prova quantitativa basada en l’àmbit 

citogenètic. 

Els cromosomes autosòmics s’agrupen en diversos grups dins el cariotip: el grup A, en el que 

s’inclouen els parells 1, 2 i 3, i es caracteritzen per ser molt grans; el grup B, en el que s’inclouen 

els parells 4 i 5, i es caracteritzen per ser grans i amb els dos braços de diferent llargada; el grup 

C, on s’inclouen els parells 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12, que són mitjans; el grup D, en el que s’inclouen 

els parells 13, 14 i 15, també mitjans; el grup E, en el que s’inclouen els parells 16, 17 i 18, de 

mida petita; el grup F, amb els parells 19 i 20, també petits; i, en darrer lloc, el grup G, dins el 

qual hi ha els parells 21 i 22, petits. 

                                                   
33 Cromosoma homòleg: Cadascun del parell de cromosomes de cada tipus d’una espècie diploide (amb dos 

exemplars de cada cromosoma), que solen tenir la mateixa disposició de la seqüència d’ADN i per tant de gens, 

però que no vol dir que portin la mateixa informació genètica. Provenen dels dos progenitors. 

34 Cromosoma autosòmic: Qualsevol cromosoma no sexual. 

35 Congènit: Existent des del naixement o, sovint, abans d’aquest. 
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11.2.2. Mètode  

Per a dur a terme el cariotip podem obtenir mostres de diferents procedències, com són la sang 

perifèrica, la medul·la òssia, el líquid amniòtic o altres teixits. En aquest cas s’utilitzen leucòcits 

de la sang perifèrica, ja que és fàcil fer-los créixer i dividir.  

El mètode d’obtenció que es desenvoluparà començarà amb una extracció de sang i una 

separació dels leucòcits. Aquests s’incubaran i se’n farà un cultiu per a que es divideixin. Un cop 

es tingui la quantitat suficient de leucòcits per poder observar-ho en diverses cèl·lules (10-15 

cèl·lules) s’aplicarà un inhibidor de la mitosi per aturar la divisió cel·lular, ja que es busca que les 

cèl·lules es trobin en la metafase, l’etapa de la mitosi on es poden distingir millor els 

cromosomes.  Arribat aquest punt s’afegirà una solució hipotònica36 en el medi de les cèl·lules, 

per tal que es produeixi un xoc osmòtic en què les cèl·lules s’inflin fins a trencar-se i sigui més 

fàcil observar el material genètic estès. El penúltim pas per observar els cromosomes serà fixar la 

mostra en un portaobjectes amb l’ajuda de solucions fixadores. En darrer lloc, es farà una tinció 

de les preparacions que farà possible la detecció de possibles canvis numèrics o estructurals, 

l’alteració o alteracions que tingui la persona. La 

tinció més utilitzada per a fer el cariotip és la de 

Giemsa, que permet veure les anomenades 

bandes G. 

A partir dels resultats s’hauran de classificar els 

cromosomes manualment per mitjà de les 

fotografies dels microscopis electrònics, 

ordenant les parelles pel número que els hi 

correspongui i orientant els cromosomes amb 

el braç curt a dalt i el llarg a baix. 

11.2.3. El cariotip en una LAM3 

La leucèmia aguda promielocítica apareix per una mutació en el material genètic del pacient. 

Aquesta mutació és una translocació entre el cromosoma 15 i el 17, és a dir, una part del 

cromosoma 15 s’ha intercanviat per una part del 17. Aquesta translocació serà visible en el 

cariotip. 

 

                                                   
36 Hipotònica: Solució que té poca quantitat de solut (sals, etc.) al dissolvent (líquid). 

Imatge 20: Cariotip complet. Extret de: https://ibiantech.com/wp-
content/uploads/2013/09/701-CRA.jpg 

Imatge 22: Translocació. Adaptació de: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedi
a/commons/1/11/Mutaatiotyypit.png 

Imatge 21: Translocació (15;17). Adaptació de: 
http://atlasgeneticsoncology.org/Educ/Imag
es/GeneticCancerFig10.jpg 
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11.3. FISH 

11.3.1. Definició de la prova 

L’anàlisi per hibridació fluorescent in situ o FISH és una tècnica citogenètica de marcatge de 

cromosomes que s’utilitza per visualitzar gens o segments de gens específics, de manera que 

permet detectar i localitzar per mitjà de la fluorescència seqüències específiques d’ADN en 

cromosomes. 

11.3.2. Mètode  

Per a dur a terme aquesta prova es començarà per preparar les seqüències d’ADN que 

corresponguin amb la part del gen que es vulgui investigar. Aquest fragment d’ADN bicatenari 

es desnaturalitzarà per a separar les dues cadenes, ja que es necessita que sigui monocatenari, i 

s’anomenarà seqüència diana. Per altra banda s’obtindrà de manera comercial una cadena 

complementària anomenada sonda, marcada amb un compost fluorescent. 

Es barrejaran els dos tipus de seqüències, que s’uniran com si fossin imants químics en el cas que 

les seves bases nitrogenades (A, T, C, G) siguin complementàries, activitat anomenada 

hibridació. Així, el que s’observarà serà una fluorescència en el segment d’ADN. En cas contrari, 

si el pacient no té la mutació per a la que la sonda està pensada, no s’uniran les seqüències i no 

s’observarà la fluorescència al microscopi electrònic. 

11.3.3. La FISH en una LAM3 

En l’estudi de la LAM3 s’utilitzarà una sonda preparada justament per encaixar amb la mutació 

que causa la malaltia, és a dir, la translocació. En el moment d’ajuntar les dues seqüències seran 

complementàries si el pacient pateix aquest tipus de leucèmia. Per tant, s’hibridaran i el que es 

podrà observar al microscopi electrònic serà la fluorescència de la sonda. 

11.4. Array 

11.4.1. Definició de la prova 

La tècnica array és utilitzada en el diagnòstic genètic i permet analitzar el genoma complet d’un 

individu buscant guanys o pèrdues de material genètic, és a dir, duplicacions o delecions de 

petites regions cromosòmiques que no són detectables amb les tècniques convencionals com el 

cariotip a causa de la resolució necessària, és a dir, és una prova complementària al cariotip, 

basada en l’àmbit molecular. 
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11.4.2. Mètode  

Aquesta tècnica es basa en la comparació de l’ADN del pacient 

amb el d’un individu sa, anomenat ADN control. Per dur a terme 

el procediment es comença marcant amb una substància 

fluorescent cada mostra d’ADN, normalment el del pacient de 

color verd i el control de color vermell. Seguidament, en un 

portaobjectes preparat comercialment amb sondes (trossos petits 

d’ADN) s’hi apliquen les dues mostres d’ADN, amb l’objectiu 

que s’hibridin amb el seu tros complementari.  

Cada regió del portaobjectes quedarà acolorida de verd, vermell o 

groc, i aquestes senyals fluorescents seran analitzades per un 

escàner específic de la prova. En el cas que l’ADN del pacient 

sigui normal, sense mutacions de deleció o duplicació, les dues 

mostres s’hibridaran en la mateixa quantitat, de manera que es 

veurà la regió de color groc. Si falta algun fragment d’ADN del 

pacient, en la regió indicada s’hibridarà més l’ADN control i, per 

tant, es podrà observar el color vermell predominant. En el cas contrari, si sobra algun fragment 

d’ADN del pacient, la regió indicada serà de color verd perquè s’hi haurà hibridat més aquesta 

mostra. 

Les dades recollides per l’escàner seran 

introduïdes en un sistema informàtic que, de 

manera quantitativa, calcularà la proporció 

d’ADN de cada color a cada regió genòmica, 

i resumirà en un informe la detecció de 

mutacions. 

11.4.3. La tècnica array en una LAM3 

Amb aquest procediment no es podran diagnosticar les alteracions genètiques que no siguin 

guanys o pèrdues de material genòmic, com ara les translocacions. Per això no s’utilitza en la 

diagnosi de la LAM3. En canvi, sí que es pot usar per a altres leucèmies agudes que presenten 

aquest tipus de mutacions. Serà només en casos aïllats que es realitzarà, en variants estranyes de 

la malaltia que siguin degudes a més a més a altres mutacions. 

  

Imatge 23: Mètode de l'Array. Adaptació de: 
https://www.nature.com/scitable/content
/41020/arrayCGH_Theisen_FULL.jpg 

Imatge 24: Mètode de l'Array. Adaptació de: 
https://www.nature.com/scitable/content/41020/arrayCGH_Theisen_FULL.jpg 
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12. Fase 4 

Aquesta és la fase final, en la que el procés de diagnòstic ja ha acabat. S’ha identificat la malaltia 

que pateix el pacient gràcies a totes les proves hematològiques que s’han anat fent durant les tres 

primeres fases. Conseqüentment, el pacient serà sotmès al tractament que sigui precís i, en 

aquest cas, es basarà en l’administració d’àcid transretinoic (ATRA), de dexametasona per a 

evitar els efectes adversos de l’anterior medicament i de quimioteràpia amb idarrubicina.  

12.1. Tractament de la LAM3 

La teràpia per la qual haurà de passar el pacient tindrà l’objectiu de corregir l’efecte que té la 

mutació de les cèl·lules afectades en el cos. La leucèmia promielocítica aguda té un alt risc de 

mort hemorràgica primerenca a causa de la consumició dels factors de coagulació, per la qual 

cosa davant d’un cas d’aquesta malaltia es recomana iniciar el tractament tan aviat com sigui 

possible davant d’una sospita diagnòstica. L’ATRA, la part principal d’aquest, es dosificarà en 

forma de 8 càpsules aproximadament per dosi en adults, i contant dues dosis per dia. Cal 

destacar que la pràctica clínica pot variar dins la Unió Europea i ser diferent a altres països i, per 

tant, s’ha de considerar cada protocol nacional o local en l’administració del tractament.  

Com explicava, l’ATRA s’encarregarà de modificar l’expressió dels gens que provoquen la 

patologia a partir dels blasts. El seu funcionament consisteix en fer madurar i diferenciar aquelles 

cèl·lules que han quedat estancades en la fase de promielòcit, el tipus de cèl·lules que no haurien 

de circular per la sang, de manera que s’erradica la genealogia de les cèl·lules amb l’alteració 

mutacional provinents d’una única cèl·lula mare mutada.  

La incorporació de l’ATRA al tractament de leucèmies mieloblàstiques combinat amb la 

quimioteràpia ha suposat una optimització que es tradueix en una remissió completa molt alta, 

d’un 90% en pacients de diagnòstic recent. L’inconvenient que té aquest medicament és l’efecte 

advers que pot originar. És l’anomenada Síndrome Retinoica o Síndrome de maduració o 

diferenciació.  

La part secundària del tractament consisteix en la dexametasona, que s’encarrega de prevenir 

aquest efecte secundari. La Síndrome de Diferenciació es caracteritza per manifestar-se en forma 

de febre, insuficiència respiratòria aguda, infiltracions pulmonars, hipotensió i augment de pes, 

entre altres símptomes que poden progressar fins a estats greus de salut potencialment mortals. 

Si aparegués aquesta afecció s’hauria d’interrompre el tractament amb ATRA immediatament. 

Com a últim recurs, el trasplantament de medul·la òssia, explicat en el tractament d’altres 

hematopatologies, queda reservat a un petit nombre de pacients resistents als tractaments previs.  
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CONCLUSIÓ 

El món de la ciència i la medicina, concretament el diagnòstic i el tractament de les malalties, està 

en constant evolució degut als múltiples avenços tecnològics i farmacològics. En paraules de 

l’equip tècnic que m’ha acompanyat en el procés, la vida al laboratori d’anàlisis fa tan sols uns 

anys era totalment diferent de l’actual, la qual cosa comporta una formació continuada del 

personal que hi treballa. Per això, no és gens estrany veure manuals i llibres a cada racó del 

laboratori, així com la periòdica assistència a cursos de reciclatge cada vegada que entra una 

màquina nova.  

El procés de diagnòstic i de tractament de la LAM3 ha estat possible gràcies al cada vegada més 

extens camp de coneixement en l’aplicació mèdica de la ciència. M’ha sorprès la sistematització 

lògica del mètode de tractament, en tant que incideix directament en les causes per les quals s’ha 

desencadenat la malaltia i no en el seu tractament simptomàtic. Aquest mètode està avalat pels 

avenços en la investigació en el camp molecular i citogenètic. 

L’oportunitat que m’ha brindat l’equip de treball del laboratori del Santa Caterina m’ha permès 

constatar que és el tipus de feina que m’agradaria desenvolupar en un futur no gaire llunyà. Té 

els ingredients d’ordre i de constant evolució que fan atractiva una feina. Fent-la em sabria 

contribuïdora del progrés científic destinat a una millora de les condicions de vida de la població 

en general, convertint-la, així, en una feina altruista. Un punt més a favor d’exercir-la. 

He après que el treball col·laboratiu és imprescindible i que només un equip divers en formació i 

aptituds personals pot contribuir a l’èxit del projecte. Així, al laboratori treballen conjuntament 

metges, farmacèutics, tècnics de laboratori i personal administratiu que, amb la seva formació, la 

seva experiència i la seva voluntat de servei són una baula més del sistema sanitari. 

D’altra banda, la necessària retroalimentació entre el món acadèmic i el laboral, fa que 

esporàdicament utilitzin el laboratori estudiants que realitzen el Treball de Final de Grau, fet que 

converteix aquestes instal·lacions en una font de coneixement oberta al món. 

En definitiva, l’avenç de les tècniques diagnòstiques dels darrers anys m’han permès fer un 

treball de recerca centrat en la patologia hematològica, concretament en el diagnòstic de la 

LAM3. D’altra banda, la velocitat de desenvolupament de les tècniques utilitzades fan que, 

probablement, d’aquí a ben pocs anys, aquest treball de recerca quedi obsolet. Si això passa, serà 

positiu, perquè haurem assistit novament a un triomf de la ciència. 
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ANNEX 

Sessions a l'Hospital Universitari Dr Josep Trueta i a l'Hospital Santa 

Caterina. Diari De Treball. 

Les dues primeres sessions de treball les vaig realitzar a l’Hospital Josep Trueta, mentre que la 

resta van tenir lloc a l’hospital Santa Caterina. En totes elles he estat guiada per l’equip del 

Laboratori, liderat per la Dra. Maite Serrando. Aprofito per reiterar el meu agraïment a tot 

l’equip. 

Els horaris han estat determinats pels torns de treball al laboratori i per les meves activitats 

d’estiu. Concretament, durant algunes setmanes de juliol vaig cursar un intensiu d’anglès i, per 

tant, m’incorporava al laboratori al torn de migdia. 

Les referències a “exposició” o “explicació” presents al contingut de les sessions suposen 

l’aplicació de la teoria del concepte observant els aparells del laboratori corresponents. 

SESSIÓ 1 

DATA 5/11/16 HORARI 16:00 - 17:00 

CONTINGUT Avui, dia de la primera trobada, ha tingut  com a objectiu l’orientació del tema 

del treball de recerca. La Dra Serrando, després d’indagar els meus gustos i 

interessos, m’ha proposat el filó de la Síndrome Mieloproliferativa, camp que 

ella domina. 

De seguida hem focalitzat en el treball en el laboratori, després de descartar el 

contacte directe amb afectats. 

 

SESSIÓ 2 

DATA 16/02/17 HORARI 17:00 - 18:30 

CONTINGUT Definim el rumb del treball i, dins del camp proposat, concretem un tema: la 

LAM 3. 

Realitzem l’esquema temàtic, que m’indicarà les fases a seguir. 
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SESSIÓ 3 

DATA 05/07/17 HORARI 15:00 - 16:30 

CONTINGUT Com que al llarg del període que ha passat des de la darrera sessió he llegit 

molta bibliografia per anar conformant la part teòrica, avui li he portat a la 

Maite una sèrie de dubtes per aclarir. 

Ella m’ha continuat exposant més informació sobre la leucèmia en general i la 

LAM 3 en concret, i hem redissenyat l’índex de la part teòrica. 

 

SESSIÓ 4 

DATA 11/07/17 HORARI 10:00 - 13:30 

CONTINGUT Iniciem l’explicació de l’hemograma. Dels conceptes principals i dels 

procediments emprats. 

 

SESSIÓ 5 

DATA 12/07/17 HORARI 10:00 - 13:30 

CONTINGUT Continuació de l’explicació de l’hemograma i confecció de l’esquema de la 

coagulació. 

 

SESSIÓ 6 

DATA 17/07/17 HORARI 15:00 - 16:30 

CONTINGUT Els conceptes que he après avui estan relacionats amb la citoquímica, que és 

una branca de la biologia cel·lular. Totes les explicacions tenen referències 

concretes a la LAM 3. 
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SESSIÓ 7 

DATA 18/07/17 HORARI 15:00 - 16:30 

CONTINGUT Avui hem tractat les desviacions que la leucèmia pot presentar, observades 

amb els resultats de la Cellavision. 

 

 

SESSIÓ 8 

DATA 19/07/17 HORARI 15:00 - 16:30 

CONTINGUT Els resultats de l’hemograma de diferents pacients m’han permès de fer-ne la 

comparativa. D’altra banda, l’equip tècnic del laboratori m’ha fet l’explicació de 

la tècnica de la citometria de flux, relacionant-ho amb el citòmetre de 

l’hemograma. 

 

SESSIÓ 9 

DATA 20/07/17 HORARI 15:00 - 16:30 

CONTINGUT Avui he conegut la Dra. Anna Marull, farmacèutica especialista en anàlisis 

clíniques. La feina d’aquesta tarda ha estat continuar aprofundint en la teoria 

de la coagulació i les diferents tècniques emprades per al seu estudi.  

 

SESSIÓ 10 

DATA 27/07/17 HORARI 15:00 - 16:30 

CONTINGUT He aprofundit en el coneixement de l’immunofenotip i amb del citòmetre de 

flux, que en aquesta fase és més complex. També he estat triant imatges de les 

diferents etapes cel·lulars per inserir al treball. 
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SESSIÓ 11 

DATA 28/07/17 HORARI 15:00 - 16:30 

CONTINGUT La sessió de treball d’avui m’ha permès aprofundir en l’hemograma i la 

coagulació bàsica. També he treballat un esquema que seguirem per determinar 

el tipus de LAM que pateix el pacient. 

 

SESSIÓ 12 

DATA 31/07/17 HORARI 10:00 - 13:00 

CONTINGUT Avui he portat un resum sobre citogenètica que havia treballat prèviament a 

casa, l’he exposat a la Dra Serrando i ella m’ha ampliat i aclarit els conceptes. 

 

SESSIÓ 13 

DATA 01/08/17 HORARI 10:00 - 13:00 

CONTINGUT Explicació del cariotip. 

 

SESSIÓ 14 

DATA 02/08/17 HORARI 10:00 - 13:30 

CONTINGUT Busco informació sobre l’immunofenotip i consulto els dubtes que em van 

sorgint (és un tema difícil) a la Maite Serrando. 

 

SESSIÓ 15 

DATA 03/08/17 HORARI 10:00 - 13:30 

CONTINGUT He treballat individualment redactant tota la informació de la que disposava, 

resolent els dubtes que em sorgien. 
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SESSIÓ 16 

DATA 04/08/17 HORARI 10:00 - 13:30 

CONTINGUT He seguit redactant la part teòrica que m’havien explicat fins ara. 

 

SESSIÓ 17 

DATA 05/09/17 HORARI 10:30 - 12:30 

CONTINGUT Després d’un merescut descans estival, reemprenc la feina amb l’explicació del 

tractament, i el que falta de l’aspiració de moll d’os i de la biòpsia de moll d’os. 

 

SESSIÓ 18 

DATA 06/09/17 HORARI 10:30 - 12:30 

CONTINGUT Ens asseiem a establir les bases de les conclusions del treball de recerca. 

Porto galetes per a l’equip del laboratori, per agrair-los tota l’ajuda. 

 

SESSIÓ 19 

DATA 27/12/17 HORARI 12:00 - 13:00 

CONTINGUT Revisió del treball de recerca acabat (excepte la bibliografia). Puntualitzacions i 

correccions per part de la Dra. Maite Serrando. 
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Sessions a l'Hospital Universitari Dr Josep Trueta i a l'Hospital Santa 

Caterina. Imatges. 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 25: Entrada al procés de diagnòstic, per la cadena d'aparells d'hemogrames. 

Imatge 26: Maquinària d'hemograma i monitor que mostra els resultats simultàniament. 
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Imatge 28: Aparell classificador de les mostres provinents de l'hemograma (ordenades segons les proves 
que s'hagin de fer sortint d'aquí). A la dreta, part de l’aparell d’extensions o frotis. 

Imatge 27: Classificador i aparells de proves complementàries no utilitzades 
en aquest diagnòstic, com ara la prova de velocitat de sedimentació. 
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Imatge 29: Aparell de les proves de coagulació bàsica. 

Imatge 30: Mostres o espècimens en tubs, col·locades en gradetes. 
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Imatge 32: Extensions o frotis col·locades en suports, a punt per ser observades al CellaVision. 

Imatge 31: CellaVision, aparell de microscòpia òptica. Al costat, el monitor que mostra els resultats 
observats. L'aparell ordena les cèl·lules observades per tipus, segons els paràmetres establerts. 
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Imatge 34: Centrifugadora 
d'espècimens o mostres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 33: A la dreta, citòmetre de flux, aparell per fer l'immunofenotip. A l'esquerra, lloc de treball. 
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Imatge 35: Jo al laboratori, al costat de l'aparell classificador, vestida amb bata i guants per poder manipular els 
tubs de les mostres. 

 

 

 

 

 

 

 

 


