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1. Malalties de base genètica

2. Malalties neoplàstiques

3. Malalties infeccioses

4. Malalties causades per factors ambientals o tòxic s

5. MM no classificables en els grups anteriors

Tipus de Malalties Minoritàries que hi haurà a la 
base de dades de Laboratoris
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27 Laboratoris de 8 Institucions

Informació que conté actualment : 
1. Malalties de base genètica



Capacitat diagnòstica dels laboratoris

Entre  1 i 172 malalties

El nombre de malalties per Centre/ Institució és de:

Hospital Clínic i Provincial de Barcelona 369

Hospital Universitari de la Vall d‘Hebrò 233

Hospital de Sant Joan de Deu 151

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 78

IDIBELL - Hospital Duran Reynals 50

UDIAT Centre Diagnòstic. CSU Parc Taulí 35

Fundació Puigvert-IUNA 18

Institut d’Investigació Biomèdica Girona 14
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625 malalties

984 malalties (sinònims inclosos)

1.151 proves gen ètiques

Actualment la base conté informació sobre



Citogenética     

Genética Molecular 

Genética Bioquímica

( Malalties Metabòliques Hereditàries)

Altres proves de laboratori

Ley 14/2007 de 13 de
julio de 
Investigación 
biomédica (LIB)



Cariotip clássic

Cariotip molecular

FISH , MLPA, CGH, Array CGH, QF-PCR



DNA, RNA, cDNA i NMD, QF-PCR, MLPA HPLC, UHPLC, CBI, CG, CG/MS, MS/MS, Etc.



Gen

Producto gènic

Metabòlits

Manifestacions
clíniques

GENÈTICA BIOQUÍMICA
(M Metabòliques Hereditàries)

GENÈTICA
MOLECULAR

474 gens

178 proves per a 
productes gènics

399 proves per a 
metabòlits

Diagnòstic de portadors per a 487 malalties

Diagnòstic prenatal per a 453 malalties 



474

625 ( només les de 
base genètica)

984 ( amb sinònims)



Els criteris d’avaluació d’una prova genètica es resume ixen 
en 4 components

Validesa analítica 
(exactitud, precisió, reproductibilitat, fiabilitat )

Validesa clínica
(sensibilitat, especificitat, valor predictiu posit iu i negatiu)

Utilitat clínica
(utilitat en la atenció al pacient, balanç beneficis i danys)

Implicacions ètiques, legals i socials 

Les proves que ofereixen els laboratoris de Catalunya 
contemplen aquests criteris



Els laboratoris respecten els principis ètics fonament als de les 
proves genètiques (contemplats a la LIB)

Que la prova sigui pertinent

La voluntarietat d’accés a la prova: Consentiment i nformat

La protecció de las persones que no tenen capacitat de consentir 
(menors, incapaços, difunts)

El dret a la informació i consell genètic abans i de sprés de la prova

El dret a saber i a no saber

La confidencialitat i la no comunicació d’informació a tercers

La qualitat de las proves i la seva realització en c entres acreditats

La protecció de les dades i les mostres



CI per a la prova CI per utilitzar les 
mostres excedents en 
recerca
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Dels 27 laboratoris 17 tenen la Certificació per la Norma  ISO 
9001

1 laboratori te la Acreditació de la competència per la No rma
ISO 15.189 per a algunes de les proves

Participen en controls externs de Qualitat (molts d’ell s son 
exàmens de competència amb pacients reals):

EMQN                                 AECNE
ERNDIM                  SEHH
UK NEQAS                GCECGH
EQCF
EPNET- EQAS

Política de la qualitat



15

48 professionals (Llicenciats o Doctors en Farm àcia, Medicina, 
Biologia, Bioquímica, Química) especialistes en les ciències 

del laboratori clínic i sovint també investigadors en  l’àmbit de 
les Malalties Minoritàries

Dels 27 laboratoris, 19 son, a m és, grup de recerca en Xarxes/ 
Instituts de recerca

Professionals experts









Índex de les malalties minoritàries de base genètica que es poden trobar al a base
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Als companys del grup de treball de laboratoris

Als professionals dels laboratoris que ens han faci litat la

informació

A Diana Altabella, Maite Aguayo, Joan Aloy i Pilar 

Magrinyà del Servei Català de la Salut

Agraïments


