
• Sessió d'hospitals comarcals: 

• Diagnòstic d'infeccions de SNC 
amb tècniques ràpides
moleculars

• 16 Maig 2019



• Els mètodes de diagnòstic 
etiològic ràpid i sindròmic de les  
infeccions de SNC

• Eines de canvi que ens situen en 
un nou paradigma

• Lluís Carbó Saladrigas –Coordinador del grup de 
Microbiòlegs dels Hospitals Comarcals



• El  filòsof i científic Thomas Kuhn, el creador de 
la paraula “paradigma” en l'àmbit  científic, el va 
definir així:

• "Considero als paradigmes com a realitzacions 
científiques reconegudes universalment que, 
durant cert temps, proporcionen models de 
problemes i solucions a una comunitat científica" 
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Hospitals participants
• Hospital Santa Tecla de Tarragona *
• Hospital de Vic *
• Hospital Parc Taulí de Sabadell *
• Hospital de Mataró *
• Hospital de Reus
• Hospital Mateu Orfila de Menorca
• Hospital de Figueres *
• Hospital General de Catalunya de Sant Cugat *
• Hospital de Barcelona. Barcelona
• Hospital de Son Llatzer de Mallorca *
• Hospital de Calella
• Hospital de Granollers *
• Hospital de Manresa *
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Resposta del Laboratori de Microbiologia en petit
hospital

• Meningitis no tuberculosa:
• Tinció de Gram (técnica ràpida)
• Cultiu
• Detecció de Ag criptocòcic

• Encefalitis
• .
• .
• .En aquest contexte, les determinacions

citobioquimiques del LCR resultaven fonamentals.









Citología de les mostres

• 282 mostres amb celul.laritat coneguda

• 168 patològiques (59.6%)
• 114 normals         (40.4%)
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Positius amb baixa cel.lularitat

Positius <5 cels

Leucocitos Glucosa Proteinas Cultivo Altres diagnostics

Meningococ 4 72 0.24 Neg CID
Enterovirus 3 61 0,41 Neg Febre
Herpes tipus 6 0 85 19,5 Neg Exantema súbito
Herpes tipus 6 1 67 26,7 Neg Diplopia

Enterovirus 1 44 120 Neg
CMV 1 36 58 Neg Neonatal orina+ sang +
HZV 1 70 61 Neg Encefalitis herpetica varicela
HSV-I 3 69 0,54 Neg Delirium

Positius Entre 5 i 10 cels.

Leucocitos Altres diagnostics

Enterovirus 5
Paraechovirus 6 Convulsio afebril

Meningococ 8 Cultiu +



• Quants diagnòstics ràpids aconseguirien en el nostre 
estudi només els mètodes tradicionals d’un petit 
laboratori de Microbiologia?

• Si existeixen 68 autèntics positius
• 40 d’etiologia viral (sense diagnòstic ràpid)
• 28 d’etiologia bacteriana amb nomes 15 amb tinció 

Gram positiva.

• 15/68 = Només un 22% de diagnòstics etiològics rapids
pels mètodes tradicionals en relació al Filmarray





• Que hem de canviar ara?



• MOLTES GRÀCIES 
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