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Sol·licitud de Proteïnogrames i la seva utilitat diagnòstica

El proteïnograma sèric consisteix en la separació electroforètica de les
proteïnes del sèrum en les següents bandes proteiques, albúmina,
i globulines. La seva sol·licitud és freqüent entre els clínics que moltes vegades
ignoren que amb aquesta pràctica es genera un consum important de recursos
humans i econòmics pel laboratori.
Actualment, no es considera que aquest procediment sigui l’adequat com a
mètode de detecció de canvis en la composició proteica del sèrum,
principalment, perquè en l’actualitat existeixen altres mètodes amb una major
sensibilitat i especificitat que permeten la determinació de les proteïnes del
sèrum de forma individualitzada. L’estudi del dèficit de l’alfa-1-Antitripsina, la
valoració d’un síndrome inflamatori hemolític, el síndrome nefròtic o
l’hipoprotèic, els dèficits de d’immunitat humoral i la cirrosi hepàtica, s’han anat
substituint per d’altres determinacions analítiques que no precisen de la
separació electroforètica i que tenen una major qualitat analítica i són mes
practicables.
De fet, en l’actualitat, l’aplicació principal, i gairebé l’única, de l’electroforesi
proteica és l’estudi de les gammapaties monoclonals sent imprescindible per a
la detecció d’augments oligo o monoclonals d’algunes immunoglobulines
A Catlab ens proposem en un futur seguir l’exemple d’altres laboratoris (1) que
ja han reduït considerablement la demanda de proteïnogrames al informar de
les concentracions de les diferents bandes només en els pacients que
presentaven alteracions electroforètiques relacionades amb un component
monoclonal. En la resta s’informaria només amb un comentari del tipus: “Sense
interès clínic” ó “No s’observen anomalies qualitatives”
Ens ha semblat interessant donar-vos a conèixer les estadístiques del nostre
laboratori en relació al número de determinacions de proteïnogrames sol·licitats
i el número de nous components monoclonals detectats en l’any 2009 a Catlab.
També ens ha semblat interessant mostrar-vos el número de repeticions
realitzades de proteïnogrames de pacients dels que ja s’havia informat el
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component monoclonal i comentar-vos que hem observat que moltes
d’aquestes repeticions havien estat demanades només amb uns dies o poques
setmanes de diferència de l’analítica anterior. És conegut per tots que els
canvis que poden succeir en un pacient amb gamapatia monoclonal, llevat de
quan ha estat tractat amb quimioteràpics o ha rebut un transplantament,
succeeixen lentament, especialment en els MGUS (Gammapatia monoclonal
de significat incert), per tant, la sol·licitud de repetició de l’estudi hauria de
seguir estrictament els protocols de diagnòstic i tractament de la malaltia, per
tal d’obtenir la màxima eficiència del recursos del laboratori.
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Aquesta revisió dels nostres resultats en la que els comparem amb els resultats
d’altres laboratoris del Estat Espanyol, ens permet afirmar que disposem d’un
excel·lent procediment per a la detecció de components monoclonals i que la
nostra població no difereix en quant al seu tipus amb la de la resta de
laboratoris, encara que sí difereix en que no s’observa una incidència superior
en homes que en dones.
(1)-Bergon Jimenez et al. Racionalización en la demanda de la electroforesis
de Proteinas en suero. VIII Reunión de la Sociedad Española de Dirección y
Gestión de los Laboratorios Clínicos 2005.
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