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La revista és de tots
I PER A TOTS

CBCAT és l’instrument de prestigi en la comunicació entre el 

Col·legi, els biòlegs i la societat, amb la difusió de la professió, la 

informació transversal dels diversos àmbits i l’intercanvi de notí-

cies, experiències i opinions. Això requereix la participació directa 

del major nombre possible de biòlegs.

Animeu-vos a participar-hi
Adreceu els vostres escrits, articles, propostes de debat i opinions a:

Comissió de Publicacions del Col·legi de Biòlegs de Catalunya
Consell de Cent 373, 1r 1a 08009 Barcelona. cbc@cbc.cat
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A continuació, la criopreservació dels gamets masculins i femenins 
es presenta com a una part fonamental de la Medicina de la Re-
producció, en especial, per als pacients que han de ser sotmesos 
a tractaments oncològics i que els poden comprometre la fertilitat, 
per edat o toxicitat. Les autores d’aquest article, basant-se en la seva 
experiència, presenten les possibilitats reals de preservar-la.

Els Bancs de Sang de Cordó Umbilical (SCU) són el tema del darrer 
article d’aquesta revista i la seva autora en revisa la història i el futur. 
La possibilitat de conservar la sang del cordó umbilical obre la porta a 
l’obtenció de precursors hematopoyètics, de cèl·lules fonamentals en 
la teràpia cel·lular i la medicina regenerativa. No obstant i això, l’alt 
cost del processament i el manteniment de la sang del cordó umbi-
lical fan imprescindible la col·laboració entre bancs públics i privats.
En aquesta revista també s’hi poden trobar les Bases del Concurs 
Bioimatges 2013, una gran oportunitat per a tots els afeccionats a la 
fotografia de natura.

Gaudiu d’aquest nou volum de CBCAT en un estiu ple de natura i 
vida. 

editorial   Miquel Pardo González   |   President de la Comissió de Publicacions del CBC

Aquest número de la nostra revista col·legial s’inicia amb un 
interessant article sobre diagnòstic genètic prenatal, per a 
les alteracions gèniques i cromosòmiques. Avui dia, aquest 
diagnòstic està encara plenament justificat, perquè els de-
fectes congènits es mantenen en el temps i, també, la seva 
freqüència als nounats. A Catalunya, al llarg d’un any, es poden 
presentar fins a uns tres mil nadons. Les proves genètiques o 
de la biologia molecular permeten el diagnòstic prenatal i el 
consell genètic més adient.

Així, aquest primer article actualitza les proves de cribat per 
a pacients menors de 35 anys, tot i que, per edat, no serien 
les més indicades per aquest diagnòstic. Però, el cribat, amb 
determinades proves bioquímiques i ecogràfiques, justifi-
carà (o no) la prescripció de proves invasives per a l’anàlisi 
citogenètica i/o molecular, com ara la biòpsia de còrion o 
l’extracció de líquid amniòtic.

L’article següent és també de l’àmbit de la genètica. En aquest 
cas, però, tracta de la genètica en relació amb l’anomenada 
“mort sobtada” i revisa diversos tipus de malalties cardíaques 
que hi estan relacionades, el diagnòstic i el tractament.

Aquest símbol 
significa que l’obra 
està llicenciada sota 
la Llicència Creative 
Commons:
· Atribució
· No Comercial
· Sense obres
  derivades

Per veure una còpia 
d’aquesta llicència 
visita: http://creative-
commons.org/licen-
ses/by-nc-nd/3.0/
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Actualitat en el
diagnòstic prenatal

Eines per indicar una prova invasiva

Per identificar les gestants amb un major risc d’aneuploïdia 
s’ha anat desenvolupant el que s’anomena cribratge prenatal. 
L’objectiu ha estat assolir una taxa de detecció el més pròxima al 
100% (alta sensibilitat) i una taxa de falsos positius el més pròxi-
ma a 0 (alta especificitat) ja que els falsos positius serien proves 
invasives innecessàries. 

Cap al 1970, el cribratge per risc d’aneuploïdies es realitzava a par-
tir de l’edat materna (es ben sabut que el risc de les alteracions 
cromosòmiques augmenta amb l’edat materna, principalment 
la trisomia 21), tota dona amb una edat superior a 35 anys era 
candidata a realitzar-se una prova invasiva. Presentava un rang de 
detecció del 30% i un 5% de falsos positius.  Cap al 1980 es des-
envolupa el cribratge bioquímic de segon trimestre que es realitza 
entre les 14 i les 16 setmanes de gestació. En aquest cas, juntament 
amb l’edat de la gestant es determinen en sang materna els nivells 
d’alfafetoproteina (AFP), els nivells de la fracció lliure de la ß gona-
dotrofina coriònica humana (fß-hCG) i els nivells d’estriol no conju-
gat (uE3) d’aquí el nom de “triple test”.Aquest cribratge presentava 
un rang de detecció del 60-65% i un 5% de falsos positius. Cap 
al 1990 es desenvolupa el que  s’anomena cribratge combinat de 
primer trimestre que es reslitza entre les setmanes 8 i 13 de gesta-
ció. A part de l’edat materna, combina l’estudi en sang materna de 
dos paràmetres bioquímics: els nivells de la proteïna plasmàtica A 
associada a l’embaràs (PAPP-A) i els nivells de la fracció lliure de la 
ß gonadotrofina coriònica humana (fß-hCG). I un paràmetre eco-
gràfic: la mesura de la translucidesa nucal (TN). Aconseguint així 
un rang de detecció d’entre el 85-95% i un 5% de falsos positius. 

Al desembre del 2008 es publica la primera edició del “Protocol 
de Diagnòstic prenatal d’anomalies congènites fetals” per part 
del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Propo-
sa l’utilització del cribratge combinat de primer trimestre i és el 
que actualment està implementat a Catalunya. En aquells casos 
en que la gestant consulti a partir de les 14 setmanes de gestació, 
no se li podrà oferir aquest cribratge i per tant es realitzarà el 
cribratge de segon trimestre. Cal tenir en compte que entre la 
setmana 13.0 i 13.6 els valors bioquímics no són tant efectius, 
per això es recomana no realitzar l’extracció en aquests dies i 
esperar a la setmana 14.

El cribratge de segon trimestre que es realitza actualment 
s’anomena també quadruple test, determina els nivells bioquí-
mics en sang materna de l’AFP, la fß-hCG, l’uE3 i la inhibina-A. 
El seu rang de detecció és del 65-70% i presenta un 5% de falsos 
positius. Cal remarcar que les concentracions d’estriol estan sub-
jectes a episodis diürns de variació i que l’estudi de la inhibina 
A és problemàtic ja que presenta variacions del 30% entre els 
diferents lots utilitzats en el laboratori.

En el primer trimestre de gestació, l’ecografia juga un paper clau 
ja que la mesura de la TN (aparença ecogràfica de l’acúmul sub-
cutani de líquid darrera el coll fetal) s’incorpora com a marcador 
ecogràfic en el cribratge combinat de primer trimestre. Es mesura 
seguint les pautes establertes per la Fetal Medicine Foundation 
(www.fetalmedicinefundation.com) durant la setmana 11-13 de 
gestació. 

Adela Cisneros Sala
Laboratori de Citogenètica ICO Badalona-Hospital Germans Trias i Pujol,
Institut d’investigació contra la Leucèmia Josep Carreras

El diagnòstic prenatal te per objectiu detectar un defecte congènit entenent com a tal 
tota anomalia del desenvolupament morfològic, estructural i/o funcional present en 
néixer (encara que pot manifestar-se més tard), familiar o esporàdica, hereditària o no. 
Per tant impliquen defectes genètics (gènics o cromosòmics), ambientals o descone-
guts.

La taxa de prevalença dels defectes congènits de la població catalana és d’un 3,6% del 
total de naixements, això vol dir, que a Catalunya neixen a l’any uns 3.000 nadons amb 
aquests defectes.

El diagnòstic citogenètic prenatal està reconegut des de fa més de 40 anys com un 
mètode fiable per la detecció d’anomalies cromosòmiques. Requereix d’una prova 
invasiva que s’associa a un risc de pèrdua fetal d’entre l’1 i el 2% segons els diferents 
autors i per això no es realitza en totes les gestants, si no només en aquelles que pre-
senten un risc incrementat d’anomalia.

5



76

FIGUR A 1

L’associació de la TN amb una anomalia fetal ve determi-
nada pel gruix d’aquesta més que per la seva aparença. 
Els valors per sobre del percentil 95 o superiors a 3,5 mm 
es consideren valors de risc i es recomanarà la realització 
d’una prova invasiva. Els valors de la TN es poden norma-
litzar a mida que avança la gestació però també poden 
evolucionar cap a un edema nucal, un higroma quístic o 
un hidrops generalitzat. 

Existeixen altres marcadors ecogràfics (l’os nasal, el duc-
tus venós, la regurgitació tricuspídia) de segona línia ja 
que encara no estan validats per ser aplicats a la població 
general però ajuden a reduir el nombre de falsos positius 
al 3,3% i augmenten la taxa de detecció fins a un 96%.

Proves invasives

Les gestants candidates a una prova invasiva degut a un 
risc incrementat d’anomalia fetal són les que presenten:
• Un cribratge prenatal alterat.
• Marcadors ecogràfics majors.
• Una gestació prèvia amb cromosomopatia.
• Un progenitor portador d’un reordenament cromosò-

mic.
• Una història familiar de malaltia monogènica amb diag-

nòstic prenatal disponible.

Amb la prova invasiva obtenim una mostra fetal per 
l’estudi citogenètic. Aquesta mostra es pot obtenir mit-
jançant tres tècniques diferents segons el moment en el 
qual es realitzen. Son: la biopsia de còrion, l’amniocentesi 
o la cordocentesi.

La Cordocentesi consisteix en l’obtenció de sang fetal. Es 
pot realitzar a partir de les 18-19 setmanes de gestació. 

Les cèl·lules agafen polaritat i el zigot es divideix en dues meitats (figura 
1B): pol embrionari (B1) (masa cel·lular interna) i pol anenbrionari (B4) (ca-
vitat del blastocist, aliment fins que s’estableix la conexió amb la mare). 
Tot això queda embolcallat i delimitat per les cèl·lules del trofoblast (B3) a 
partir del qual es sintetitzen enzims proteolítics que penetren i erosionen 
les cèl·lules epitalials de la decídua materna. A mida que el trofoblast va 
envaint l’úter (figura 1C) es diferencia en tres capes (tres tipus cel·lulars):
- Sincicitrofoblast (C1): capa més externa implicada en la implantació i 

transport feto-matern.
- Citotrofoblast (C2): capa intermitja. Activitat mitòtica espontània. Cultiu 

curt de VC.
- Estroma o mesènquima (C3,C4): capa interna. Donarà lloc a l’angiogènesi. 

Cultiu llarg de VC.
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És una punció ecoguiada percutània materna fins el cordó umbi-
lical, s’aspiren de 2 a 3 ml de sang i cal verificar l’origen fetal de 
la sang. És el procediment més dificultòs, s’associa a un risc de 
pèrdues fetals del 2% i per tant s’utilitza de manera excepcional. 

L’Amniocentesi va ser introduïda als inicis de 1970 i consisteix 
en l’obtenció de líquid amniòtic (LA). Es realitzar en el segon 
trimestre de gestació, entre les 15-17 setmanes. És una punció 
percutània ecoguiada a l’abdomen matern fins el sac amniòtic, 
d’on s’aspiren aproximadament 20 ml. S’associa a un risc de pèr-
dues fetals inferior a l’1%. La composició del líquid amniòtic en 
un 99% és aigua on estan suspeses cèl·lules epitalials fetals des-
camades, sals orgàniques i inorgàniques. 

La Biòpsia de Còrion va ser introduïda als inicis del 1980 i 
consisteix en l’obtenció de vellositats corials (VC). Es realitza 
en el primer trimestre de gestació, entre les 11-13 setmanes. 
S’associa a un 1% de pèrdues fetals. L’obtenció de la mostra 
pot realitzar-se per dues vies (transcervical o transabdominal). 
L’elecció dependrà de les setmanes de gestació, de la localit-
zació de la placenta (en el 47% de les gestacions la placenta 
és anterior, en aquests casos només es pot realitzar la punció 
via transabdominal) i de l’experiència de l’operador/a. La seva 
formació (figura 1A) s’inicia a la segona etapa del desenvolupa-
ment embrionari.

Estudi citogenètic

La prova invasiva es porta a terme per poder realitzar un estudi 
citogenètic (realitzar un cariotip on s’estudien els cromosomes 
fetals). Inicialment, la prova escollida era l’amniocentesi ja que es 
realitzava el cribratge de segon trimestre (triple test). Actualment, 
amb la implementació del cribratge combinat de primer trimestre 
la prova escollida és la biòpsia de còrion. Entre les dues proves, 
existeixen diferències tècniques però també hi han diferències 
pel que fa a l’estudi citogenètic. En el líquid amniòtic s’estudia 
un únic tipus cel·lular (els amniòcits), per contra, en les vellositats 
corials s’estudien dos tipus (les cèl·lules del citotrofoblast i les del 
mesènquima). Això pot comportar discrepàncies entre resultats, 
però, ens permet detectar mosaics confinats a placenta (MCP), 
que poden ser de 3 tipus depenent de la ubicació de les cèl·lules 
anòmales: tipus I: confinat al citotrofoblast, tipus II: confinat a 
l’estroma (mesènquima) vellositari i tipus III: present tant en el 
citotrofoblast com en l’estroma vellositari. En qualsevol cas caldrà 
demanar una mostra de líquid amniòtic per poder determinar si 
el mosaic és fetal o confinat a placenta.

Aquesta discrepància entre cultius pot provocar angoixa però ens 
permet detectar disomies uniparental (DUP), és a dir, quant un 
parell de cromosomes s’hereta d’un mateix progenitor. Parlem de 
isodisomia quan s’hereta el mateix cromosoma i d’heterodisomia 
quan el que s’hereta son els 2 cromosòmes homòlegs. La fre-
qüència en nens nascuts vius és de 0,029%. El fenòmen es dona 
per un rescats trisòmics (pèrdua d’un cromosoma en una triso-
mia) o per un rescat monosòmics  (duplicació del cromosoma 
per compensar la falta). Aquests fet és important quant afecta 
a cromosomes amb imprinting genòmic: un gen s’expressa de 
manera diferent depenent de si la seva procedència és materna 
o paterna. Els cromosomes que presenten imprinting són el 6, 7, 
11, 14 i 15. En alguns casos es descriuen també els cromosomes 
2, 16 i 20 ja que presenten regions d’imprinting, però són pocs 
els casos clínics i és complicat associar-los a DUP.

Tècniques complementàries

Juntament amb l’estudi citogenètic convencional es poden rea-
litzar tècniques complementàries, algunes de les quals van ser 

desenvolupades per reduir el temps d’espera dels resultats del 
cariotip (15 dies aproximadament). Per això, cap als anys no-
ranta es desenvolupen les tècniques moleculars per la detecció 
ràpida de les aneuploïdies més freqüents en diagnòstic prenatal 
que afecten als cromosomes: 13, 18, 21, X, Y i representen el 70-
80% de les anomalies cromosòmiques més comuns associades a 
problemes fisics i/o mentals (Síndrome de Patau, d’ Edwards, de 
Down, i les sexual: Síndrome de Turner, de Klinefelter, triple X i 
les variants d’aquestes). 

L’avantatge principal d’aquestes tècniques respecte de la cito-
genètica convencional és que no requereixen de cèl•lules en 
divisió i amb només 2 ml de mostra proporcionen un resultat en 
24-48 hores. És important destacar que només detecten anoma-
lies numèriques dels cromosomes analitzats. Per tant no detec-
ten: aneuploïdies d’altres cromosome ni anomalies estructurals, 
però son una eina molt útil en els casos de no creixement i/o 
contaminació. Les tècniques implementades per aquest diagnòs-
tic són la FISH, de l’anglès flourescent in situ hybridization i la 
QF-PCR de l’anglès quantitative fluorescent polymerase chain 
reaction. 

Actualment s’està introduint la tècnica dels microarrays genòmics, 
son una col·lecció de sondes de DNA unides a un suport sòlid 
que mitjançant una hibridació amb la mostra problema permet 
detectar alteracions en el genoma (guanys i pèrdues de material 
genètic) amb més resolución que la citogenètica convencional. 
La seva utilitat en el diagnòstic prenatal és encara controvertida, 
però cada vegada son més els casos on es sol·licita aquesta tècni-
ca, principalment en gestants on hi ha la sospita d’una anomalia 
ecogràfica i el resultat citogenètic és normal. 

Aplicació de les diferents tècniques

Es presenten tres casos de diagnòstic prenatal on podem veure l’ús 
de les diferents tècniques i la importància de la seva integració per 
poder oferir un correcte diagnòstic i un posterior consell genètic.

• Variant de la Síndrome de Patau: 
 46,XX,+13,der(13)t(13;21)(q32.2;q22.1)mat,-21[20]

Dona embarassada de 27 setmanes de gestació amb una sospita 
de malformació ecogràfica on s’observa una ventriculomegalia i 
un retràs de creixement intrauterí a qui se li realitza una amnio-
centesi. Amb la tècnica de FISH s’observa una trisomia 21 (figura 
2A). En el cariotip s’observa una trisomia 13 i una monosomia 
del 21 (figura 2B). Davant la discrepància de resultats entre les 
dues tècniques es realitza una FISH sobre metafase (figura 2C) on 
podem veure que la tercera senyal del cromosoma 21 està situa-
da sobre un dels cromosomes 13, per tant es sospita una translo-
cació heretada en desequilibri d’un dels progenitors. Amb la sang 
perifèrica d’aquests es confirma que la mare és portadora d’una 
translocació aparentment equilibrada entre els cromosomes 13 
i 21 i que el fetus ha heretat en desequilibri. Aquesta pacient te 
moltes probabilitats de formar fetus desequilibrats cromosomi-
cament i que aquests siguin viables, per tant se li aconsella un 
diagnòstic preimplantacional o una fecundació in vitro amb òvul 
de donant.

• Variant de la Síndrome de Klinefelter: 
 47,X,i(X)(q10),Y[20]

Dona embarassada de 16 setmanes de gestació amb un cribratge 
normal però amb un valor bioquímic alterat a la que se li realitza 
una amniocentesi. Amb la tècnica de QF-PCR veiem que és un 
fetus normal per els cromosomes 13, 18 i 21. El resultat dels 
cromosomes sexuals no queda gens clar, els marcadors no son 
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informatius, però es sospita d’un fetus XXXY, variant de la Síndro-
me de Klinefelter, associada a un baix coeficient d’intel·ligència 
(figura 3A). Es realitza la tècnica de FISH i veiem que és un fetus 
XXY compatible amb la Síndrome de Klinefelter, associada a un 
coeficient d’intel·ligència baix o normal, amb problemes de con-
ducta i comportament (figura 3B). Al realitzar el cariotip veiem 
que el que en realitat tenim és un isocromosoma Xq, és a dir, que 
tenim tres còpies del braç llarg del cromosoma X i una monoso-
mia del braç curt, variant de la Síndrome de Klinefelter en prin-
cipi de millor pronòstic, s’associa a un coeficient d’intel·ligència 
normal (figura 3C). Per tant, el consell genètic passa d’indicar un 
alt risc de retràs mental a un baix risc. 

• Alteració cromosòmica desconeguda:
 46,XY,add(3)(p25)[20]

Dona embarassada de 21 setmanes de gestació sense cap 
control previ que per angoixa decideix realitzar-se una am-

niocentesi. La QF-PCR va ser normal. Quan es realitza el 
cariotip s’observa una addició de material en el braç curt 
del cromosoma 3 que no es pot identificar (figura 4A). Es 
sol·licita la sang perifèrica dels progenitors per si és una 
anomalia heretada en desequilibri, els cariotips van ser 
normals. Per tant, per caracteritzar l’alteració cromosòmi-
ca i poder donar un risc més precis d’anomalia fetal es 
realitza la tècnica de microarrays. Amb aquesta veiem una 
pèrdua de material del braç curt del cromosoma 3 i un 
guany de material del braç curt del cromosoma 8 (figura 
4B), tenim doncs, una trisomia parcial de 8p i una monoso-
mia parcial de 3p. Es busca a les bases de dades la implica-
ció d’aquest guany i d’aquesta pèrdua on s’observa que en 
aquestes regions existeixen gens que confereixen un molt 
mal pronòstic pel fetus i per tant la parella decideix inte-
rrompre la gestació. Com l’estudi dels progenitors va ser 
normal, es pot descartar un risc de recurrència exceptuant 
un mosaic germinal.

Aneuvysion probe kit per detecció 
d’aneuploidies:
Sonda X: nuc ish Xcen(DXZIx1)
Sonda Y: nuc ish Ycen(DYZ3x1)
Sonda 18: nuc ish 18cen(D18Z1x2)

Nen amb dotació normal pel cromo-
soma 18

FIGUR A 2

A FISH en nucli  inter fàsic B  Cariotip Fetal C  FISH sobre metafase

Aneuvysion probe kit per detecció 
d’aneuploidies:
Sonda 13: nuc ish 13q14 (Rb•1x3)
Sonda 21: nuc ish 21q22 
(D21S259,D21S341,D21S342 x2)

Dotació normal pel cromosoma 21 i 
trisomia pel comosoma 13. Compatible 
amb Síndrome de Patau.

A Cariotip Fetal   46,XY,add(3)(p25)[20]

FIGUR A 4

arr
3p26.3(36,875-1,955,953)x1
Deleció d’aproximadament 1.9Mb a l’extrem distal del braç curt 
del cromosoma 3.

arr
8p23.3p2(151,272-13,580,499)x3
Duplicació d’aproximadament 13.4Mb a l’extrem distal del braç 
curt del cromosoma 8.

B aCGH fetal
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FIGUR A 3

A QF-PCR (Quantitative Fluorescent-Polymerase Chain Reac tion)

B  FISH C Cariotip Fetal

Aneuvysion probe kit per detecció 
d’aneuploidies:
Sonda X: nuc ish Xcen(DXZIx1)
Sonda Y: nuc ish Ycen(DYZ3x1)
Sonda 18: nuc ish 18cen(D18Z1x2)
XXY
Nen amb dotació normal pel cromosoma 18. 
Síndrome de Klinefelter

47,X,i(X)(q10),Y[20]
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CONCLUSIONS

La implementació del cribratge combinat de primer tri-
mestre de gestació ha contribuït a un augment de la 
sensibilitat per detectar les gestants amb un risc més 
elevat d’anomalia cromosòmica. Mitjançant una pro-
va invasiva, l’estudi citogenètic ens permet realitzar un 
diagnòstic prenatal en totes aquestes gestants.

Les tècniques citogenètiques i moleculars (cariotip, 
FISH, QF-PCR, microarrays,…) són un conjunt d’eines 
molt útils i complementàries entre elles. Cadascuna ens 
proporciona una informació determinada i la combi-
nació adequada d’aquestes ens permet fer un estudi 
acurat i obtenir la màxima informació per tal de poder 
donar un correcte consell genètic i una estimació del 
risc de recurrència.
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Al llarg dels últims anys la genètica ha anat prenent un pa-
per cada cop més important en el progrés de les ciències 
mèdiques. Aquests avenços s'han notat especialment en 
la medicina cardiovascular, el que ha portat a la creació del 
terme cardiogenètica. La cardiologia ha incorporat progres-
sivament les millores de la biologia molecular i la genètica, 
el que ha permès identificar en relativament pocs anys, un 
gran número de gens causants de malalties cardíaques. Exis-
teixen múltiples patologies cardíaques d’origen genètic que 
poden predisposar a l'aparició d'arítmies i de mort sobtada. 

Les arítmies cardíaques són una de les majors causes de 
mortalitat i morbiditat en la població, especialment en 
aquells pacients amb malaltia cardíaca prèvia. Són respon-
sables de gairebé 1 milió de casos de síncope i mort sobtada 
a Europa i Amèrica. El terme mort sobtada fa referència a la 
defunció sobtada d’un individu, sense causa aparent i sense 
símptomes previs. Les arítmies resulten de la interacció de 
factors ambientals i genètics, i s'ha vist que algunes de les 
complicacions més severes en les arítmies només es presen-
ten quan hi ha una interacció perfecta entre ambdós factors. 
Les arítmies familiars poden classificar en dos grans grups: 

1. Causa primària (canalopaties), en la qual la base de 
l'arítmia es presenta en les propietats elèctriques del cor.

2. Causa secundària (cardiomiopaties), en la qual la arítmia 
es deu a una miocardiopatia familiar de base, caracterit-
zada per hipertròfia, dilatació, o infiltració fibroadiposa. 

Si bé el mecanisme d'ambdós grups és diferent, la mort sob-
tada és la característica comuna de totes aquestes malalties 
devastadores. Aquestes malalties són producte de l'alteració 
en la codificació de tres grans famílies de proteïnes: 

1. Proteïnes sarcomèriques, que s'encarreguen de generar 
la força en el miòcit.

2. Proteïnes del citoesquelet, encarregades de la transmis-
sió d'aquesta força mecànica a les cèl·lules adjacents.

3. Proteïnes que codifiquen per als canals iònics, encarre-
gats de mantenir el balanç iònic intra- i extracel·lular. 

Malgrat aquesta classificació simplista, s’està observant un 
solapament important entre les diferents patologies i gens. 
Així doncs, calen més estudis fenotip-genotip que integrin 
els defectes genètics amb les manifestacions clíniques, in-
tentant aconseguir una estratificació de gens i patologies 
en relació amb el risc de mort sobtada cardíaca. A més, i te-
nint en compte que aquestes malalties estan causades per 
una alteració genètica, les proves genètiques poden ajudar 
en el diagnòstic, prevenció i tractament però, no obstant 
això, no s'ha aconseguit la incorporació d'aquestes proves 
a la pràctica clínica, principalment degut al seu elevat cost 
econòmic. 

Els estudis genètics que es realitzen actualment es basen 
en una seqüenciació genètica fiable però d'alt cost i len-
ta, coneguda com a mètode Sanger. En els últims 5 anys 
s'han anat desenvolupant noves tecnologies (Next Ge-
neration Sequencing-NGS-) que permeten seqüenciar 
nombrosos gens alhora (fins i tot realitzar un exoma o 
genoma), en poques hores i a un cost reduït. El principal 
problema d'aquestes tecnologies NGS és la gran quantitat 
d'informació que ens proporcionen ja que no tenim encara 
unes eines per gestionar còmodament totes aquestes da-
des. L’altre gran problema és donar una interpretació clíni-
ca fiable als resultats obtinguts. 

Genètica de la mort
sobtada cardiaca
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CANALOPATIES

Els canals iònics són proteïnes transmembrana que permeten el 
pas d’ions dins i fora del miòcit cardíac; aquest procés es re-
geix a través d'una sincronització entre l'obertura i el tancament 
dels canals arran d'un gradient elèctric que origina el potencial 
d'acció cardíac. Per tal d’aconseguir una activitat cardíaca idònia 
és essencial una bona coordinació entre les corrents iòniques, 
els canals iònics i les proteïnes estructurals responsables de la 
transmissió electro-mecànica a través dels miòcits cardíacs. Les 
mutacions provoquen alteracions d'aquestes proteïnes de ca-
nal, induint canvis en la funcionalitat dels canals cardíacs amb 
un guany o disminució de la funció. Tot i això, la complexitat 
d'aquest procés continua sent la major limitació per a la com-
prensió de la arritmogénesis. 

En general, en funció del canal iònic afectat, podrem parlar 
de diferents patologies. Tot i això, hi ha cert solapament d'una 
mateixa síndrome on diferents tipus de canal poden estar afec-
tats. Algunes d’aquestes canalopaties causades per un defecte 
genètic son la síndrome de Brugada, la síndrome del QT llarg, la 
síndrome de QT curt, la taquicàrdia ventricular polimòrfica i la 
fibril·lació auricular, entre altres. 

· Síndrome de Brugada 

La síndrome de Brugada, descrita el 1992 pels germans catalans 
Brugada, es caracteritza per una elevació del segment ST a V1-3 
en l’ECG. És una important causa de mort sobtada, generalment 
per taquicàrdia ventricular. Encara que l'edat mitjana d'inici dels 
esdeveniments és al voltant dels 40 anys, la mort sobtada pot 
afectar a persones de totes les edats, especialment als homes. 
Fins a dia d’avui s’han descrit més de 300 mutacions distribuïdes 
en 13 gens (SCN5A, GPD1-L, SCN1B, SCN3B, MOG1, KCNE3, 
KCNJ8, HCN4, KCNE5, KCND3, CACNA1C, CACNB2B, CAC-
NA2D1) que diagnostiquen a quasi el 30% del afectats. De tots 
els gens, només 1 (SCN5A) es responsables d’un 25% dels casos. 

· Síndrome de QT llarg 

La síndrome QT és una de les principals causes de mort sobta-
da entre els joves. La presentació clínica pot ser variada, des de 
pacients asimptomàtics -diagnosticats en el context d'un estudi 
familiar-, a presentar arítmies ventriculars i síncopes. Es caracte-
ritza per una prolongació de l’interval QT en el ECG. Fins a dia 
d’avui s’han descrit més de 600 mutacions distribuïdes en 14 
gens (SCN5A, SCN4B, CAV3, SNTA1, KCNQ1, KCNH2, KCNE1, 
KCNE2, KCNJ2, KCNJ5, AKAP9, CACNA1C, RYR2, ANK2) que 
diagnostiquen a quasi el 80% del afectats. De tots els gens, no-
més 3 gens (KCNQ1, KCNH2, SCN5A) son responsables d’un 
60% dels casos. 

· Síndrome de QT curt

Descrit l'any 2000, la síndrome de QT curt és una entitat molt 
maligne, caracteritzada per presentar interval QT curt al ECG i 
provocant arítmies ventriculars i mort sobtada. La majoria dels 
pacients amb síndrome de QT curt tenen una història familiar 
de mort sobtada. L'edat a l'aparició de manifestacions clíniques 
pot ser la infància, de manera que s'ha catalogat com una possi-
ble causa de mort sobtada del lactant (SIDS). Les mutacions que 
indueixen aquesta síndrome es localitzen en 6 gens (KCNH2, 
KCNQ1, KCNJ2, CACNA1C, CACNB2B, CACNA2D1) essent 
responsables del 40% dels casos. D’aquests, 3 gens (KCNH2, 
KCNQ1, SCN5A) expliquen el 30% del total. 

· Fibril·lació Auricular

La fibril·lació auricular és l'arítmia més comuna observada en 
la pràctica clínica. La complicació més temuda és l'embòlia ce-
rebral. El 1997 es va descriure per primera vegada com una 
malaltia genètica. A dia d’avui són nombrosos els gens que 
s'han relacionat amb la fibril·lació auricular, concretament n’hi 
ha més de 15 els quals tots junts diagnostiquen el 35% dels 
casos familiars. 

Genètica de la mort
sobtada cardiaca
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· Taquicàrdia Ventricular Polimòrfica Catecolaminèrgica

La taquicàrdia polimòrfica catecolaminèrgica és una alteració 
arritmogénica familiar caracteritzada per una taquicàrdia ven-
tricular bidireccional i polimòrfica desencadenada per l'estímul 
adrenèrgic - exercici vigorós, por -, amb una alta mortalitat (30% 
als 30 anys d'edat). Fins a dia d’avui s’han descrit mutacions en 4 
gens (RYR2, CASQ2, KCNJ2, TRDN) que diagnostiquen a quasi 
el 60% del afectats. De tots els gens, només 1 (RYR2) es respon-
sables d’un 50% dels casos. 

CARDIOMIOPATIES 

Així com a les canalopaties, les miocardiopaties es caracteritzen 
per arítmies elèctriques que poden donar lloc a la mort sobtada 
cardíaca. Tot i això, es diferencien en que les miocardiopaties 
engloben un grup de patologies que provoquen anomalies es-
tructurals en el miocardi. Aquestes alteracions estructurals son 
les responsables de les disfuncions elèctriques responsables de 
l’arítmia. S’han identificat diverses mutacions en un gran número 
de gens que codifiquen tant per proteïnes contràctils i estructu-
rals com per a la producció d'energia cardíaca, causant tots ells 
miocardiopaties aritmogèniques. 

· Miocardiopatia Hipertròfica

La miocardiopatia hipertròfica és una malaltia estructural del 
miocardi caracteritzada per una inexplicada hipertròfia asimètri-
ca del ventricle esquerre, amb troballes de desestructuració dels 
miòcits i fibrosi. És l'alteració genètica cardiovascular més fre-
qüent, afectant nens i joves. La mortalitat és major en els pacients 
joves (sovint atletes) que en els adults i la primera manifestació 
de la malaltia pot ser precisament la mort sobtada mentre es 
practica esport. L'entitat clínica va ser descrita en 1958, però no 
va ser fins a 1989 quan es va descobrir el primer gen implicat 
en aquesta malaltia. Des de llavors s'han identificat més de 500 
mutacions distribuïdes en 25 gens, que engloben a quasi el 70% 
dels pacients. Tot i això, 60% dels pacients amb miocardiopatia 
hipertròfica presenten alteracions en 8 gens (MYH6, MYBPC3, 
MYH7, MYL2, MYL3, TNNT3, TNNI3, TNNC1). 

· Miocardiopatia Dilatada

La miocardiopatia dilatada està caracteritzada per dilatació ven-
tricular comportant una alteració de la funció sistòlica, princi-
palment en el ventricle esquerre. Els pacients presenten signes 
d'insuficiència cardíaca, palpitacions i mort sobtada. Són múlti-
ples els factors que poden desencadenes una miocardiopatia di-
latada, pel que és una entitat altament heterogènia. La mortalitat 
als 5 anys és d'entre un 40% i un 80%. S'han identificat més de 
50 mutacions en gens que codifiquen per proteïnes del citoes-
quelet, nucli cel·lular i sarcòmer. La majoria de les mutacions 
(30%), s’han identificat en el gen que codifica per la proteïna 
lamina A/C (LMNA). 

· Cardiomiopatia Aritmogènica del Ventricle Dret 

La cardiomiopatia aritmogènica del ventricle dret és una malal-
tia que es caracteritza per substitució progressiva del teixit del 
miocardi per teixit fibro-adipòs, amb afectació progressiva de 
l’epicardi cap a l’endocardi, típicament al ventricle dret. Hi ha 
una prevalença augmentada en homes, diagnosticats abans dels 
40 anys d'edat. Normalment els individus afectats presenten arít-
mies ventriculars simptomàtiques que s'inicien en el ventricle 
dret, síncope i gran risc de mort sobtada. Aquesta patologia és 
responsable del 5% del total de morts sobtades, especialment en 
joves atletes. Fins a l’actualitat s’han identificat més de 800 mu-
tacions distribuïdes en 13 gens (PKP2, DSG2, DSC2, DSP, DES, 
JUP, TMEM43, TGFB3, TP63, TTN, LMNA, CTNNA3, PLN). Els 
principals son els gens desmosòmics, i concretament PKP2 que 
explica el 40% dels casos. 

El Centre de Genètica Cardiovascular es va inaugurar l’any 2009. 
El director del centre és el Dr Ramon Brugada, cardiòleg i gene-
tista de reconegut prestigi mundial. Actualment el centre està 
integrat per més de 20 persones entre tècnics, investigadors pre-
doctorals i postdoctorals. Així mateix, cada any realitzen pràcti-
ques i estades d’investigació un elevat número d’estudiants, tant 
de secundària com universitaris de qualsevol àmbit de les cièn-
cies de la salut. 

El punt clau del nostre centre és desenvolupar un programa tras-
lacional dirigit a comprendre en profunditat la malaltia cardio-
vascular, per a millorar-ne la diagnosi, la prevenció i les teràpies. 
Els objectius concrets del centre son: 

1. Recerca. Desenvolupar un programa de recerca clínica i bà-
sica dedicat a la malaltia cardiovascular. El programa de recerca 
es basa en la sinèrgia que proporcionen les diferents especialitats 
del grup. 

2. Col·laboració. Establir col·laboracions multidisciplinàries amb 
els científics de la institució i altres centres universitaris i privats. 
La investigació en el camp de la biomedicina no pot ser com-
presa sense la col·laboració local, nacional i internacional i sense 
una multidisciplinarietat d'especialitats. 

3. Assistència. Donar assistència mèdica d’alt nivell gràcies a la 
incorporació de la tecnologia genètica als mètodes actuals de 
diagnosi i tractament. La investigació dels factors genètics cau-
sants de malalties familiars té una aplicació clínica immediata. Els 
resultats genètics permeten complementar les proves clíniques, 
sovint insuficients per aconseguir un diagnòstic, i personalitzar 
les opcions de tractament.

4. Docència. Formar futurs investigadors i líders de la ciència 
biomèdica. Fidels al nostre objectiu docent, com a centre adscrit 
a la Facultat de Medicina de Girona, el Centre de Genètica Car-
diovascular fomenta la formació i entrenament dels joves a través 
d'estades per a estudiants de biotecnologia, biologia, bioquímica 
i medicina. 

Centre de

Genètica

Cardiovascular 
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5. Translació. Desenvolupar noves eines genètiques que millorin 
la diagnosi dels pacients en risc de malaltia cardiovascular. La re-
cerca biomèdica només té sentit quan retorna les seves troballes 
al pacient, amb beneficis de millors diagnosis i teràpies. 

Per tal de dur a terme tots els objectius, el Centre de Genèti-
ca Cardiovascular combina diferents disciplines. Així, el Centre 
consta d’una Unitat de Genètica, que està dedicada al descobri-
ment de nous gens i mutacions associats a MSC; una Unitat de 
Biologia Molecular, que dedica els seus esforços a descobrir els 
mecanismes de control de l’activitat dels canals iònics associats 
a la MSC, per comprendre els factors que regulen la producció, 
transport i funció del canal iònic; i d’una Unitat d’Electrofisiologia 
cel·lular, que estudia com les mutacions afecten el sistema elèc-
tric de la cèl·lula. 

Actualment tenim diversos projectes de recerca en marxa, tant 
d’àmbit clínic (Utilitat de l’Electrocardiografia en els escolars, 
Alteracions electrocardiogràfiques i mort sobtada, Les exigèn-
cies de l’esport d’elit, Ultrafons Hàbits de salut en escolars i risc 
cardiovascular, i el Projecte Girona Vital) com de recerca bàsica 
(Mort Sobtada del Lactant a Catalunya, Mort Sobtada a Catalun-
ya, Mort Sobtada a l’Epilèpsia Mort Sobtada a l’Esport Mort Sob-
tada en el Postinfart, entre d’altres), i mantenint col·laboracions 
amb centre d’arreu del món que es dediquen a aquest camp de 
la cardiologia. 

Finalment, també som una unitat de diagnòstic (Gencardio Diag-
nostics). Degut a que les proves clíniques utilitzades en l’actualitat 
no permeten detectar la majoria de portadors genètics, la genètica 
ha esdevingut doncs una eina indispensable en la pràctica clínica 
d’avui en dia. L’anàlisi genètica permet identificar el problema, de-
terminar qui de la família està en risc i guiar-ne el tractament i la 
prevenció. Gràcies a les noves eines d’alt rendiment genètic (Next 
Generation Sequencing) ara tenim la possibilitat de realitzar estudis 
exhaustius de predisposició a MSC. El laboratori de diagnosi de 
genètica cardiovascular és el primer laboratori de Catalunya de-
dicat a la diagnosi de la mort sobtada i està estretament lligat a la 
Clínica de Cardiopaties Familiars de l’Hospital Josep Trueta. 

CONCLUSIONS

L'avanç en el coneixement del genoma humà ha per-
mès obrir nombroses vies d'investigació genètica per 
a tot tipus de malalties, entre elles les cardíaques. Ja 
ha passat més d'una dècada des del descobriment del 
primer gen causant d’una patologia familiar cardíaca 
i el nou enfocament multidisciplinari en el maneig 
d'aquestes malalties comprèn la integració de la re-
cerca bàsica i clínica, obrint noves possibilitats per a 
la prevenció, estratificació de risc, diagnòstic i tracta-
ment. L'enteniment de les malalties cardiovasculars a 
nivell genòmic pot permetre fer una millor estratifica-
ció de subclasses de pacients per optimitzar i dirigir 
teràpies personalitzades. Són tres els factors claus en 
l'avanç de la biomedicina cap als tractaments per-
sonalitzats: pacients, clínics i investigadors bàsics. La 
interacció entre aquests permetrà la millora del tracta-
ment davant les diferents patologies. 
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1514 La preservació de la fertilitat és una disciplina emergent 
a la medicina reproductiva que permet criopreservar 
gàmetes o teixit gonadal per tal d’intentar preservar la 
capacitat reproductiva d´un individu jove quan aquesta 
es pot veure amenaçada per tractaments gonadotòxics 
o bé per evitar els efectes de l’edat quan es preveu que 
s’endarrerirà l´edat de tenir descendència.  

En la preservació de la fertilitat per indicació mèdica, 
encara que la majoria de pacients que reben aquests 
tractaments (fonamentalment agents quimioteràpics i 
radioteràpia ) són malalts oncològics, existeix un grup 
de pacients afectats per altres malalties no oncològiques 
(malalties autoimmunes,  mielodisplàsies, etc.) que també 
han de ser tractats amb medicació gonadotòxica i que 
també poden recórrer a aquesta opció. 
 
En nens, l’única opció per intentar preservar la fertilitat la 
constitueix la criopreservació de teixit gonadal. L’aplicació 
clínica de la criopreservació de teixit ovàric i testicular en 
nens encara no forma part de la pràctica assistencial de-
gut a la fase experimental en que es troba aquesta tècnica 
en aquest grup de pacients. 

En la preservació de la fertilitat no mèdica s’inclouen 
aquelles dones que no preveuen un projecte parental  a 
curt termini o menys freqüentment aquells homes que 
volen conservar els seus gàmetes prèviament a una 
cirurgia vasectomitzadora o de reassignament de sexe 
(transexuals).

Si bé la criopreservació d’espermatozoides i teixit testicu-
lar fa temps que es realitza de manera rutinària a molts 
laboratoris, la preservació de la fertilitat en dones ha ex-
perimentat un gran avenç gràcies a l’aparició de la tècnica 
de vitrificació que permet criopreservar oòcits amb millor 
eficàcia i també al perfeccionament dels protocols de 
criopreservació de teixit ovàric.  

Efecte dels tractaments oncològics sobre la fertilitat

Els pacients que reben teràpies oncològiques poden esdevenir 
subfèrtils o estèrils degut als danys irreversibles que pateixen les 
cèl·lules germinals i també en alguns casos, com a conseqüència 
d’una eventual extirpació gonadal. 

L’epiteli germinal dels infants prepúbers és menys susceptible a 
la citotoxicitat dels tractaments neoplàsics. En adults, el dany tes-
ticular és depenent de la dosi de quimioteràpia i/o radioteràpia 
rebuda així com del tipus d´agent administrat.   Les teràpies amb 
agents alquilants són les més agressives per a la salut reproduc-
tiva, provocant azoospèrmia en el 90% dels casos, mentre que 
teràpies alternatives amb agents no alquilants redueixen el risc 
d´azoospèrmia al 33%1. A més de l´impacte dels tractaments 
oncològics sobre el recompte d´espermatozoides a l´ejaculat, la 
integritat de l´ADN també pot alterar-se2.

Tot i que hi ha evidència de recuperació de la funció espermàti-
ca durant els 10 primers anys després de rebre  tractament3, és 
important preservar la fertilitat masculina ja que sembla que en 
homes d’edat avançada el nombre d’espermatozoides portadors 
de mutacions puntuals es veu incrementat4. 

A la dona, el dany gonadal és depenent de l’edat, la dosi i l’agent 
administrat. Els agents alquilants, al ser inespecífics de la fase del 
cicle cel·lular en que es troben les cèl·lules germinals, poden 
malmetre fins i tot les cèl.lules que no estan en divisió així com 
al conjunt de cèl·lules somàtiques que recolzen el creixement 
fol·licular. Per aquest motiu el risc d’acabar provocant fallida 
ovàrica és molt alt. Un dels efectes més nocius d´aquests tracta-
ments, és l’esgotament del pool de fol·licles primordials a l’ovari 
de la dona (burn out syndrome). Els agents antineoplàsics inhi-
beixen l’efecte de factors supressors de l’activació de fol·licles 

Actualització i noves indicacions per a la
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Montserrat Boada Palà
Servei de Medicina de la Reproducció.
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primordials, tenint lloc un reclutament massiu fol·licular que pot 
esdevenir en esgotament de la reserva ovàrica. 

D’altra banda, la radioteràpia pot afectar el grau de vascularitza-
ció de l´úter així com l’ovari. La salut reproductiva es pot veure 
afectada encara que el camp d’irradiació no sigui proper a la 
zona de les gònades, com per exemple en  casos de radiació 
cerebral que provoquen afectació de l´eix hipotàlem-hipofisari-
gonadal5.

Criopreservació d´espermatozoides

La criopreservació d’esperma humà és una tècnica iniciada als 
anys seixanta àmpliament consolidada dins la pràctica clínica. 
Consisteix en una breu exposició a crioprotectors (dimetilsul-
fòxid, glicerol), incubació amb vapors de nitrogen i posterior em-
magatzematge en nitrogen líquid (-196ºC). Les taxes d’embaràs 
en pacients de tècniques de reproducció assistida utilitzant se-
men congelat són equivalents a quan s’utilitza semen en fresc.

El seu ús és bastant habitual quan l’home no pot estar present 
durant el cicle de fecundació in vitro i en aquells casos en que 
l’esperma prové d un donant. 

En alguns casos en que el pacient presenta azoospèrmia obstruc-
tiva, es du a terme la criopreservació de teixit testicular. Degut a 
l’escàs nombre d’espermatozoides presents al teixit testicular, és 
de vital importància optimitzar els protocols de criopreservació 
i descongelació del teixit. Existeixen diversos protocols i suports, 
com la congelació en palletes termosegellades o la congelació 
ultrarràpida (vitrificació) de teixit testicular.  La criopreservació 
de teixit  testicular prèviament tractat amb crioprotectors sobre 
una superfície de gel sec i emmagatzemat en criotubs, minimitza 
la pèrdua d’espermatozoides per adherència al suport i evita el 

risc de contaminació creuada per la qual cosa seria el protocol 
més eficient6.

Ambdues tècniques (criopreservació de semen o de teixit testi-
cular) poden emprar-se per preservar la fertilitat masculina tant 
per indicació mèdica com per motius socials (previament a una 
vasectomia).

És important criopreservar la mostra de semen abans d’iniciar el 
tractament citotòxic i és recomanable emmagatzemar més d’un 
ejaculat.

Quan la malaltia oncològica apareix a la infància actualment no 
es pot oferir cap opció. La preservació de polpa testicular de 
nens prepúbers constitueix a dia d’avui una tècnica experimen-
tal, i només estudis al model animal han mostrat avenços en el 
transplantament de cèl·lules mare de l’espermatogènesi proce-
dents de testicles prepúbers a testicles adults7.

Criopreservació d´oòcits

Els oòcits són les cèl·lules més grans del cos humà. La seva mida, 
forma i nombre reduït fa que sigui difícil criopreservar-les amb 
èxit. Des de l´any 2008 en que es varen publicar els primers 
casos fins la actualitat, la vitrificació ha esdevingut una tècnica 
molt eficient i molt valuosa per criopreservar oòcits. Els bons re-
sultats tant en la taxa de supervivència oocitària, com les taxes 
de fecundació i d’implantació dels embrions provinents d´oòcits 
vitrificats, han permès incorporar aquesta metodologia a la rutina 
dels laboratoris de fecundació in vitro8.

La vitrificació consisteix en la congelació ultrarràpida (taxes de 
refredament d´aproximadament 100.000ºC/min) emprant ele-
vades concentracions de crioprotector (etilenglicol, dimetilsul-
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fòxid i sacarosa). La combinació d’elevades taxes de refredament 
així com de concentracions de crioprotector, impedeix tant els 
danys causats pel refredament (danys en el citoplasma i/o fus 
meiòtic) així com la formació de cristalls de glaç intracel·lulars 
que són els que provoquen  la ruptura de les membranes i dels 
orgànuls citoplasmàtics dels oòcits.

La criopreservació d’oòcits permet preservar la fertilitat femeni-
na sense necessitat de disposar de gàmetes masculins, contrària-
ment al que suposa la preservació d´embrions. Per aquest motiu, 
constitueix una tècnica d’elecció  en dones que no tenen parella 
masculina o no desitgen recórrer a semen de donant. A més, la 
preservació dels gàmetes femenins acaba amb els conflictes ètics 
que poguessin derivar-se de la criopreservació embrionària. 

Un altre aspecte a tenir en compte és la necessitat de dur a terme 
una estimulació ovàrica controlada per obtenir un nombre con-
siderable d´oòcits disponibles (aproximadament 10) per a crio-
preservar. Per aquest motiu, la criopreservació d’oòcits es realitza 
en dones adultes i en els casos de pacients oncològiques, sempre  
que puguin posposar la teràpia oncològica i en les que no estigui 
contraindicada l’administració exògena de gonadotropines per 
estimular la maduració de més d’un oòcit en aquell cicle. 

Una altra estratègia de preservació de la fertilitat a la dona la 
constitueix la criopreservació de teixit ovàric, encara que aquesta 
és considerada a dia d’avui com experimental. La criopreserva-
ció de teixit ovàric només està indicada per preservació de la 
fertilitat mèdica, mai per a preservació de la fertilitat social quan 
és possible fer una vitrificació d´oòcits. Fins ara, vint-i-vuit nens 
han nascut arreu del món a partir de trasplantament de teixit 
ovàric9. Degut a la manca d’un registre mundial de casos de tras-
plantament de còrtex ovàric congelat i descongelat, no es coneix 
en quantes ocasions s’ha realitzat la tècnica, amb la qual cosa, 
l’eficiència real es desconeix.

Aquesta tècnica representa l’única alternativa per a  nenes i per 
a dones que no volen seguir un tractament d’estimulació ja sigui 
perquè no disposen de temps suficient per realitzar l’estimulació 
ovàrica o bé perquè està contraindicada. En els casos que és 
possible es combinen en un mateix cicle l’obtenció i vitrificació 
d´oòcits amb la criopreservació de teixit ovàric per augmentar 
les alternatives de futur10.

El teixit ovàric s’obté a quiròfan per via laparoscòpica i es remet 
al laboratori on  es criopreserven fines porcions de córtex ovàric, 
que és on es troben els fol·licles primordials i primaris. Aquests, 
degut al seu primerenc estadi de desenvolupament i la seva rela-
tiva baixa activitat metabòlica, són resistents als danys provocats 
per les baixes temperatures.

Tot i que nombrosos estudis de vitrificació de teixit ovàric sem-
blen que la tendència en un futur serà la vitrificació de teixit, la 
congelació lenta representa el mètode més establert avui en dia. 

Independentment del protocol de criopreservació emprat, un dels 
passos determinants de l´èxit d’aquest procediment el constitueix 
el temps d´isquèmia que es produeix post-transplantament. Les 
investigacions s’han d’orientar per tal d’aconseguir minimitzar 
aquest temps en que hi ha una pèrdua massiva de fol·licles com 
a conseqüència de la lenta revascularització del teixit trasplantat. 

Un aspecte important derivat del transplantament de teixit ovàric en 
pacients oncològiques,  és el risc de reintroduir cèl·lules malignes. Es 
important estudiar cas a cas i avaluar la possibilitat d’afectació ovàri-
ca. A les leucèmies i limfomes, aquest risc és molt elevat, per la qual 
cosa la preservació de teixit ovàric no seria recomanable.

Una alternativa que s’està desenvolupant, seria la preservació de 
fol·licles aïllats. Es creu que ell transplantament duna suspensió de 
fol·licles minimitzaria el risc de reintroducció de cèl·lules canceroses.

49%     51%
Médica (27)

Social (26)

A

74%

Oncològica 

Patologia
benigna

26%

B

94%

Crio oòcits

Crio teixit 
ovàric

6%
C

Casos de preservació de la fertilitat de la dona realitzats a l’Institut Universitari
Quirón Dexeus durant l’any 2012.
A) Casos de preservació de la fertilitat realitzats per indicació mèdica i social (no mèdica)
B) Indicacions de la preservació de la fertilitat  de tipus mèdic.
C) Estratègies de preservació de la fertilitat realitzades

 NOMBRE DE CASOS PATOLOGIA RESULTAT

Reimplantació de teixit ovàric 2 Càncer de mama Recuperació de la
   funció menstrual

Desvitrificació d’oòcits i FIV 3 2 Endometriosis  1 avortament
   1 embaràs evolutiu

  1 Càncer d’ovari 1 nascut viu 

Descongelació d’embrions i criotransferència 5 2 Endometriosis No embaràs

  3 Càncer d’ovari 1 nascut viu

Ús posterior del material criopreservat per a recuperació de la fertilitat femeni-
na en casos de Preservació de la Fertilitat per indicació mèdica realitzats fins ara a 
l’Hospital Universitari Quirón Dexeus.
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Consideracions finals

La irrupció de tècniques de  preservació de la fertilitat a la pràc-
tica clínica dels centres de reproducció assistida, ha provocat 
noves situacions que poden originar certs dubtes respecte de la 
idoneïtat de dur a terme aquestes tècniques, o si més no, de com 
fer-ho, a qui oferir-ho, en quines circumstàncies, fins a quina 
edat i per a quant de temps.

La preservació de la fertilitat social per minimitzar els efectes ne-
gatius de l’edat de la dona, n’és un clar exemple. El descens de 
la fertilitat per efecte de l`edat no és cap patologia, i podriem 
estar medicalitzant un procés  que esdevé natural amb el pas dels 
anys. Tanmateix, la incertesa de l´ús futur que del material crio-
preservat en faran aquest grup de pacients fa que ens preguntem 
sobre el cost/benefici del procediment, si bé sembla beneficiós 
poder oferir aquesta opció per disminuir el risc de Síndrome de 
Down o d’altres cromosomopaties també freqüents quan es re-
tarda excessivament el moment de la gestació. No podem obviar 
el fet de que al posar la tecnologia a l’abast de tothom estem 
contribuint al retard de  la maternitat amb tots els riscos que això 
comporta tant individual com col·lectivament parlant. 

En alguns casos (escassa reserva ovàrica o baix recompte esper-
màtic) pot requerir-se criopreservar oòcits provinents de més 
d’un cicle d´estimulació ovàrica o esperma de més d’un ejacu-
lat. L’acumulació de material reproductiu de pacients que han 
preservat de manera preventiva i que no sabem si en un futur, 
en faran ús o no , fa imprescindible el compromís per part dels 
pacients de responsabilitzar-se’n, d’informar al centre de qualse-
vol canvi eventual de la seva situació i de decidir el futur del seu 
material criopreservat quan no es requereixi per a ús reproductiu 
propi. 

Si bé la preservació de la fertilitat per raons mèdiques no compor-
ta tants dilemes ètics, la seva aplicació també convé que es realitzi 
seguint les indicacions de les societats científiques que vetllen per 
la bona praxis d’aquestes noves tècniques. Per tal que el màxim 
de pacients que podrien beneficiar-se’n puguin gaudir d’aquestes 
noves opcions, és imprescindible un abordament multidisciplinar 
de manera que oncòlegs i especialistes en reproducció puguin 
donar-les a conèixer proporcionant als pacients informació real i 
acurada en relació als beneficis de les tècniques de preservació 
de la fertilitat però sense generar falses expectatives. 
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Las células madre de una buena relación materno-fetal, la 
sangre de cordón umbilical.

La medicina tradicional occidental está evolucionando hacia te-
rapias celulares avanzadas, en las que células vivas regeneran 
los tejidos dañados del paciente mediante una simple infusión 
celular. Esto es posible gracias a unas células primitivas o células 
madre (CM) con gran potencialidad en dividirse y diferenciarse 
en otras células de distintos linajes, clasificándose en: 

- Totipotentes: generan todos los tipos celulares, incluyendo pla-
centa.

- Pluripotentes:  generan células de las 3 capas germinales, (ecto-
dermo, mesodermo y endodermo)

- Multipotentes: se diferencian en células de una sola capa em-
brionaria 

- Unipotentes: se diferencian en un único tipo celular

Las fuentes de CM para trasplante de progenitores hematopoyé-
ticos (TPH) son 3: la médula ósea (MO), la sangre periférica (SP) 
movilizada y la sangre de cordón umbilical (SCU). Dependiendo 
del origen del donante los TPH pueden ser: autólogo (el paciente 
recibe su propia sangre), alogénico (el donante es otra persona, 
emparentada o no) e isogénico (el donante es un hermano ge-
melo univitelino).

Las CM del cordón umbilical forman parte del tejido ex-
traembrionario y por tanto, por su origen son consideradas 
CM adultas (véase revisión, Abdulrazzak H et al 2010). La 
SCU tiene dos fuentes de CM: las células progenitoras he-
matopoyéticas (PH) que expresan el antígeno de superficie 
CD34+, y las células mesenquimales (CD34-, CD45-) que 
además tienen la capacidad de diferenciarse in vitro en adi-
pocitos, condroblastos y osteoblastos. El marcador CD34+ se 
expresa de 2-3x más en las CM-SCU que en las equivalentes 
de MO adulta y se pierde cuando los PH adquieren madurez 
en un linaje. Por otro lado, las CM mesenquimales son la 
principal fuente de CM de la gelatina de Wharton del cordón 
umbilical y de la vena umbilical, y su gran potencial está en la 
medicina regenerativa e ingeniería tisular, ámbitos éstos fuera 
del alcance del presente artículo. 

Las CM-SCU presentan unas diferencias cuantitativas y cualita-
tivas con respecto a las equivalentes de la MO o SP movilizada 
(Tabla 1) que les confiere mayor capacidad de autorenovación, 
de proliferación y de expansión. Cabe resaltar que entre las CM 
-SCU existe unos grupos muy escasos de CM pluripotentes (VSEL 
y USSC) que tienen características que estarían entre las CM 
embrionarias y las CM adultas, ya que conservan algunas de las 
propiedades de las CM embrionarias como factores de transcrip-
ción, antígenos embrionarios específicos de estadio, alta capaci-
dad proliferativa y de expansión, pero con la ventaja de no indu-
cir transformación tumoral, ni producir efectos teratogénicos. Las 
células VSEL han mostrado su gran potencial para la medicina 
regenerativa cardiaca, y las USSC juegan un papel importante 
para el anidamiento de las CM hacia la MO tras el TPH-SCU.

Durante el embarazo, el flujo bidireccional de células y molé-
culas entre la madre y el feto se realiza a través de la placenta, 
dando lugar a la tolerancia materno-fetal. Gracias a esta alogénica 
coexistencia, existen múltiples factores inhibidores de la actividad 
Th1/Tc1 del sistema inmune que permiten una gestación comple-
ta. Por tanto, la SCU presenta una tendencia de respuesta relativa 
Th2/Tc2, (revisión, Szabolcs 2010)  con linfocitos T con escasa 
capacidad de controlar las infecciones virales y oportunistas al 
no expresar granzimas, ni perforinas.  Un factor adicional es la 
elevada expresión de los componentes y factores diana de la vía 
NFkB , involucrados en la immunoregulación de la actividad de 
las CD34+ y la conservación de la actividad tolerogénica de los 
linfocitos T reguladores. Todo ello en conjunto podría favorecer la 
menor incidencia de la enfermedad injerto contra huésped (EICH) 
en los pacientes con TPH de SCU, (Burlinghan and Nelson, 2012).

De todos modos, las ventajas del uso de la SCU en TPH alogéni-
cos supera a las desventajas frente a la MO o la SP adulta expan-
dida (Tabla 2). La rápida disponibilidad de un donante de SCU es 
posible porque tiene caracterizado el número células nucleadas 
totales (CNT) y los haplotipos del HLA antes de ser incluido en el 
correspondiente registro de donantes de PH. Este factor es vital 
para muchos pacientes, los cuales podrían no encontrar donante 
a tiempo en caso de agravamiento de la enfermedad.  La acepta-
ción de un donante compatible es menos restrictiva con la SCU 
frente a la MO, coincidencia HLA 6/6 vs 8/8, respectivamente. 

Los bancos de sangre de
cordón umbilical:
Dra. Carolina Soguero Serrano
Bióloga, especialista en Garantía de calidad en 
los laboratorios, Universidad de Barcelona.

La versió digital d’aquesta revista disposa de diversos vin-
cles a pàgines web on es pot ampliar l’informació. Dema-
nar informació a cbc@cbc.cat.
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Además, los antígenos HLA maternales no heredados  por el do-
nante neonato de SCU, (NIMA en inglés), juegan un papel de-
cisivo en la tolerancia de la SCU por parte del paciente, gracias 
a la tolerancia materno-fetal, (Burlinghan and Nelson, 2012). Si 
la SCU tiene una compatibilidad 4/6 con HLA del paciente y 
éste comparte un haplotipo complementario compatible con el 
NIMA, su evolución tras el TPH es más favorable que si es NIMA 
incompatible (van Rood et al 2009). Considerando el NIMA, se 
consigue un mayor abanico de donantes para un mismo pacien-
te, lo cual requiere tener el HLA de la madre donante para TPH 
alogénicos. 

El grado de compatibilidad HLA determina la dosis mínima re-
comendada de CNT y CD34+ para TPH alogénico, la cual varía 
en función de los países u organizaciones: compatibilidad 6/6 
HLA  CNT = 1,5-2x107/ Kg paciente y con HLA 4/6 CNT = 
3-5x107 / Kg. En el caso de TPH-SCU emparentados, la dosis de 
celularidad media trasplantada suele ser inferior, sobre todo en 
la donación dirigida de los BSCU públicos (Smythe et al,2007) y 
en las muestras provenientes de  BSCU privados (Rosenau et al 
2012). En cualquier caso, el éxito de los TPH emparentados es 
superior a los alogénicos (Gluckman et al 2011).

Historia de 20 años de esperanzas: los bancos de sangre de 
cordón umbilical.

Los principios del uso de la SCU se remontan a 1972 cuando los 
hermanos Ende describieron la transfusión de SCU a un paciente 
de 16 años con leucemia. Dado que por aquel entonces se des-
conocía la importancia del sistema HLA  para la compatibilidad 
de órganos, no fue hasta 1988 que la Dra. Gluckman realizaría 
el primer TPH de SCU a un niño con anemia de Fanconi en 
Francia, gracias a un hermano HLA idéntico. El primer BSCU se 
constituyó oficialmente en New York en 1993 y en España el pri-
mero se fundó en Barcelona en 1995. Ello permitió que el primer 
TPH-SCU de donantes no emparentados se realizara en 1996, 
abriéndose de este modo el abanico del número de donantes y 
por tanto, la expansión del número de BSCU. Pronto los estudios 
demostraron que los TPH-SCU con donantes emparentados te-
nían mayor éxito de supervivencia que aquellos que provenían 
de donante no emparentado, (Gluckman et al 1997).

Para asegurar unos niveles standard de calidad en los procesos 
desde la recogida de la donación hasta el TPH-SCU, los BSCU 
empezaron a acreditarse voluntariamente a través de organismos 
independientes como FACT/Netcord (Foundation for the Accre-
ditation of Cellular Therapy) o la AABB (Asociación Americana 
de Bancos de Sangre). Paralelamente, se empezó a invertir en 
investigación biomédica y los BSCU dejaron de ser un simple 
repositorio de unidades de SCU mínimamente manipuladas 
(BSCU de primera generación), a tener áreas de investigación en 
terapias celulares (expansión celular, modificación génética…..) 
y en el desarrollo de reactivos (BSCU de segunda generación). 
Estos últimos avances tecnológicos requieren  unas instalaciones 
que cumplan GMP y GTP, y también una estandarización de pro-
tocolos de las pruebas de caracterización celular (como la poten-
cialidad celular), ya que la SCU tan manipulada es considerada 
como un medicamento según Directiva 2001/83/CE, Reglamen-
to 1394/2007/CE y la FDA.

Para obtener muestras de SCU de alta calidad y seguras para el pa-
ciente (1x109 CNT/bolsa, estéril, viabilidad >85% y con trazabilidad 
asegurada), un BSCU acreditado que busca la excelencia de sus pro-
cesos controla preferencialmente los siguientes aspectos:

1- La formación: concienciación y evaluación continuada de todo 
el personal sanitario y técnico involucrado en cada uno de los 
procesos desde la selección de la madre hasta el TPH-SCU.

2- La seguridad de la SCU: selección de la donante mediante un cues-
tionario de autoexclusión y la firma del consentimiento informado. 

3- Bolsa apta para uso clínico: punción estéril de la vena um-
bilical, volumen de SCU recolectada >80 ml (unos 120 g 
con peso bolsa y del anticoagulante) y tubos de sangre de la 
madre. En caso de donaciones dirigidas o en los bancos pri-
vados, el volumen mínimo de aceptación es menor. 

4- El transporte de la SCU según normativa ONU 3373: doble 
embalaje de seguridad, condiciones termoestables entre 4°-
22°C y etiquetado del contenedor externo como  “Sustan-
cia biológica de categoría B”, no irradiar. Datos de contacto 
con el BSCU y documentación relativa a la donante, parto y 
consentimiento informado firmados y rellenados completa-
mente.  Llegada de la muestra al laboratorio rápida, para ser 
procesada y congelada antes de las 48h tras el parto.

Los bancos de sangre de
cordón umbilical:

Este año se cumplen 20 años de la creación 
del primer banco de sangre de cordón um-
bilical (SCU) en el mundo, el New York Blood 
Center. Desde entonces, los avances cientí-
ficos, tecnológicos y sanitarios en el sector 
han sido remarcables, ampliando considera-
blemente la esperanza de vida de las perso-
nas con enfermedades hematológicas como 
linfomas o leucemias. Las células madre de 
SCU, debido a la tolerancia materno-fetal, 
se convierten en la fuente de progenitores 
hematopoyéticos más prometedoras para 
los avances de la terapia celular y la medici-
na regenerativa. El presente artículo revisa la 
importancia de las células madre de la SCU 
y  los retos actuales que los  bancos de SCU 
necesitan afrontar para cubrir las necesida-
des de la  sociedad moderna.20 años

de historia y esperanzas
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5- Control de calidad antes del procesamiento: descarte de 
muestras con volumen SCU < 80ml, con  macrocóagulos, 
conductos abiertos o bolsas dañadas, pérdida de trazabilidad, 
parto con problemas ginecológicos y bolsas de SCU con CNT 
< 1,2x109.

6- El procesamiento en condiciones de GMP: ambiente contro-
lado clase D y en cabinas de flujo laminar clase A. La mani-
pulación totalmente manual dependiente de la destreza del 
técnico ha derivado a un procesamiento automatizado.  

7- El fraccionamiento celular: reducción del volumen a una bolsa 
de 25ml es el sistema más extendido, aunque todavía algún 
BSCU que conservan la SCU sin fraccionar, como en los casos 
de donaciones dirigidas de bajo volumen.

8- Congelación controlada y automatizada: crioprotección con 
DMSO para conservar la viabilidad y funcionalidad de las 
CM-SCU para su posterior uso clínico, y un descenso progre-
sivo de la temperatura hasta poder ser almacenada en nitró-
geno líquido a -192°C.

9- Control de calidad post-procesamiento: protocolos estan-
darizados que puedan ser útiles para predecir el éxito del 
trasplante: viabilidad , el contaje de CD34+  (protocolo IS-
HAGE acreditado por NETCORD/EUROCORD) , ensayos de 
potencialidad celular con la descongelación de los segmentos 
adosados a la bolsa de SCU almacenada.  

10- Rapidez en la localización de donante: la disponibilidad pú-
blica de los valores de TNC , CD34+, HLA de la SCU (alta 
resolución) y de la madre (NIMA) en los registros internacio-
nales de PH y buena coordinación entre BSCU y el centro 
de trasplante.

11- Trazabilidad y descongelación para TPH-SCU: asegurar com-
patibilidad HLA y NIMA con paciente y realizar una correcta 
descongelación de la muestra con lavado y reconstitución de 
la bolsa según el sistema Rubinstein (1995).

Coexistencia de BSCU privados y públicos

La aparición de BSCU privados en los que se almacena muestras 
para un hipotético uso autólogo o intrafamiliar cuando no hay 
prescripción facultativa previa ha generado controversia bioética 
entre la comunidad científica y sanitaria internacional, alegando 
la escasa probabilidad de uso y el afán lucrativo de las compañías 
que aprovechan la vulnerabilidad emocional de los padres (Amo 
2009). A pesar de ello, los BSCU privados y públicos cohabitan 
en bastantes países, sobre todo en EEUU. En Latinoamérica, la 
mayoría de los países tienen bancos privados y en algunas oca-
siones cooperan con los públicos. En Asia, cabe resaltar Japón,  
líder mundial en TPH-SCU y autosuficiente en SCU, como resul-
tado de una excelente red de coordinación de BSCU públicos y 
donde también existen BSCU  privados. En el resto de los paí-
ses asiáticos con BSCU,( India, China, Corea…).aunque operan 
BSCU privados, no tienen bien regulado un registro de donantes 
y la población local tiene mayores dificultades para tratarse con 
un TPH. En Australia y Nueva Zelanda coexisten ambos tipos 
de BSCU y tienen sus donantes de PH regulados en registro de 
WMDA (World Marrow Donor Association).

En Europa, se rige por la directiva 2004/23/EC y la posibilidad 
de coexistencia de BSCU públicos y privados es muy variable 
dependiendo de las diferentes legislaciones. La promoción de 
la donación altruista y voluntaria de SCU y su almacenamiento 
en BSCU públicos es la filosofía promulgada por las instituciones 
internacionales y refrendada por la comunidad científico y los 
comités de bioética, para asegurar a cualquier paciente que lo 
necesite la disposición de una muestra SCU compatible de la 
máxima calidad. Bélgica, Francia, España e Italia son los países 
que restringen explícitamente la existencia en su territorio de 
BSCU privados, aunque permiten la donación dirigida. El res-
to de los países europeos permiten claramente la existencia de 
BSCU privados en sus territorios, aunque algunos con ciertas li-
mitaciones.

En el caso de España, este aspecto está regulado por el RD 
1301/2006. La Organización Nacional de Trasplantes, (ONT), 
publica el registro de todos los centros acreditados (públicos y 
privados) involucrados en el trasplante de órganos o tejidos, su 
actividad y el tipo de tejidos autorizados. Dadas las restricciones 
legales existentes, (donaciones voluntarias, muestras a disposición 
del Registro Español de Donantes de Médula Osea (REDMO), or-
ganización sin ánimo de lucro y publicidad veraz), las muestras 
de SCU que quieran ser conservadas para uso privado deben ser 
enviadas a los países extranjeros donde tienen firmado convenio 
con el BSCU que almacenará definitivamente las muestras. Con 
todo ello, la ONT tiene acreditados 7 BSCU públicos, las ramas 
logísticas de recolección de SCU de determinados BSCU privados 
extranjeros, y 3 BSCU privados  nacionales: dos con actividad mix-
ta público-privada en Madrid  y uno exclusivamente privado en 
Cataluña que deposita todas sus muestras de SCU en el extranjero. 

A nivel mundial, hay recolectadas alrededor de 1 millón de unida-
des de SCU en bancos privados para uso familiar o autólogo y más 
de 500.000 en BSCU públicos. Sin embargo, se han realizado más 
de 25.000 TPH alogénicos, frente a un reducido número docu-
mentado con muestras provenientes de BSCU privados (unos 500), 
(Gluckman et al 2011). No obstante, desde el punto de vista clínico, 
se ha de tener presente que el objetivo de ambos tipos de bancos 
es el proveer al receptor la muestra más adecuada para sus necesi-
dades y cada vez más, en determinadas circunstancias, la colabora-
ción entre ambos modelos de BSCU será más necesaria (Fisk 2008). 

Para que exista una mejor coordinación en la búsqueda de do-
nante HLA compatible y minimice el tiempo de espera para la 
realización del TPH, se crearon registros de donantes de MO 
y de PH de SCU y  sangre periférica. A nivel mundial está la 
WMDA que a fecha de abril del 2013, tenía registrados más de 
un millón de TPH en los que han participado: 69 registros de 
donantes de progenitores de 50 países y 47 bancos de SCU de 
31 países con un total de 21.543.034 donantes, entre los cuales 
571,318 son unidades de SCU. No obstante, con el actual uso 
terapéutico de la SCU, la tasa de renovación de los inventarios 
de los BSCU a nivel mundial es baja (alrededor 5%).

El modelo español del TPH-SCU, un ejemplo de la excelencia 
en la donación

España ocupa el primer puesto en trasplantes de órganos, gra-
cias al programa desarrollado por la Organización Nacional de 
Trasplantes y que es reconocido internacionalmente como “el 
Modelo español”. A pesar que tenemos una de las tasas más 
bajas de donantes de progenitores hematopoyéticos por 1.000 
habitantes, a nivel mundial somos los segundos en cuanto a uni-
dades almacenadas de SCU y los terceros en cuanto al suministro 
internacional de SCU, como indica la BMDW. El resultado es 
una Red Nacional de BSCU con 7 bancos públicos que proce-
san donaciones de miles de madres: Barcelona, Málaga, Madrid, 
Valencia, Galicia, País Vasco y Tenerife. Destacan el BSCU de 
Málaga por ser uno de los tres más grandes del mundo (>23.000 
donaciones) y el BST de Barcelona por ser el primer suministra-
dor de SCU de Europa, (>1.000 unidades). 

El Plan Nacional de Sangre de Cordón Umbilical se estableció en 
el 2008 con los siguientes objetivos: optimizar los recursos entre 
la  Red Nacional de Bancos de SCU,  asegurar unos estándares 
de calidad comunes a todos ellos, entrenar al personal sanitario 
de la red de maternidades autorizadas para la recolección de 
SCU  y conseguir un inventario nacional de 60.000 donaciones 
de SCU de gran calidad  (CNT>1x109) para el 2015. Enfocado 
en la potenciación de la donación voluntaria, quedan también 
estipuladas las enfermedades por las cuales se puede realizar una 
donación dirigida en caso que un familiar directo tenga un alto 
riesgo de desarrollar la enfermedad o haya ya un hermano del 
neonato con la misma.
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La Fundación Josep Carreras gestiona la búsqueda de donantes 
no emparentados de PH  a través del REDMO, donde, según 
la memoria del 2012, hay registrados y tipificados 107.000 
donantes de MO y 55.509 donantes de SCU que provienen 
de los 7 BSCU públicos y los 2 BSCU mixtos de Madrid. Gra-
cias a los avances de las tecnologías, se ha conseguido reducir 
significativamente el tiempo de espera de obtención de do-
nante compatible de varios meses a unas 3 semanas en caso 
de TPH-SCU. 

El programa Concordia, que lidera el Banc de Sang i Teixits (BST) 
de Barcelona, es un sistema de cooperación interterritorial de 
los departamentos de salud de diferentes comunidades autó-
nomas para sinergizar recursos en la donación de SCU y en la 
investigación biomédica: Aragón, Baleares, Cantabria, Cataluña, 
Extremadura, Navarra y el Principado de Andorra. El inventario 
del BST en el 2012 con 16.250 unidades de SCU  representa el 
29,3% del total español (datos comunicados por la Fundación 
Josep Carreras), pero ha transferido 1.142 unidades, que está al-
rededor del 65% del total de las unidades de SCU suministradas 
del estado español.  Las posibles claves de tan relevante actividad 
podrían ser la apuesta por la excelencia de sus procesos median-
te certificaciones nacionales (CCA)  y acreditaciones internacio-

nales, (FACT/Netcord,desde el 2005), por lo que se consigue un 
inventario con más del 70% de unidades de SCU de alta calidad 
(CNT>1x109 ), cuyas muestras son ampliamente solicitadas a ni-
vel nacional e internacional.

Tras un crecimiento continuado de la actividad de TPH-SCU en 
España, sobre todo en adultos, (Figuras 1A y 1B, proporcionadas 
por la Fundación Josep Carreras), en el 2012 se observa una clara 
disminución de los TPH-SCU (-29,6 %) y del  número de nuevas 
donaciones de SCU depositadas en REDMO (-37,1%). Gracias a 
la reducción de las importaciones SCU (alrededor del -50%), el 
balance exportación-importación es el más alto registrado, con 
un incremento con respecto al año anterior en  torno al 15%. Los 
TPH-SCU son una práctica clínica todavía cara y por lo tanto, 
la exportación de muestras de SCU es clave para poder cubrir 
los costes nacionales de importar SCU, (Brown et al 2011). A 
modo de ejemplo, en su página web el BST tiene estipuladas las 
siguientes Tarifas de SCU (2012) , que son equiparables a los de 
otros BSCU europeos:

- Procesamiento completo, congelación y control de SCU . . . . .1.059,15 €
- Descongelación y lavado GMP de SCU previo TPH . . . . . . . . .608,48 €
- Entrega SCU para TPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.000,00 €
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Trasplantes de SCU en España (2012)
(Fuente: REDMO-Fundación Josep Carreras)

Figura 1A. Evolución del número 
de  trasplantes de progenitores 
hematopoyéticos en función de la 
fuente:médula ósea (MO), sangre 
periférica expandida (SP)y sangre 
de cordón umbilical (SCU).

Figura 1B. Evolución de los tras-
plantes de SCU en función de la 
edad del paciente. Datos del 2012 
comunicados por la Fundación Jo-
sep Carreras.

1A 1B
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Perspectivas de futuro

Las terapias avanzadas actuales serán en un futuro más o menos 
próximo el día a día de la medicina. Una imagen de ciencia ficción 
actualmente sería que todos tuviéramos dentro del botiquín de nues-
tra casa, nuestras CM de SCU, en formato de nanodosis para el man-
tenimiento preventivo de nuestra salud física y mental. Sin embargo, 
la realidad actual es otra, y la indicación terapéutica de la SCU es de 
curar primero las enfermedades graves para las cuales está prescrita, 
más que en la prevención, que sólo será posible cuando la ciencia 
conozca mejor los mecanismos que las ocasionan.

Los últimos avances en las aplicaciones de la SCU se presentan 
anualmente en California, donde se exponen las perspectivas del 
futuro de la nueva Medicina regenerativa y las terapias celulares 
asociadas al uso de la SCU. A modo de resumen, los retos de los 
BSCU se centran en: 

1- La mejora de la terapia celular aplicada al TPH-SCU.
2- Las nuevas aplicaciones terapéuticas de la SCU y de la medi-

cina regenerativa.
3- La rentabilidad de prestar un servicio de alta calidad por parte 

de los BSCU.

Las nuevas estrategias para mejorar el éxito del TPH-SCU se centran en:

a) La reducción del tiempo de prendimiento mediante: el incre-
mento de la dosis de CD34+ (la expansión ex vivo de las mues-
tras) o la estimulación del anidamiento en la MO de las CM-SCU.

b) Minimizar los casos de EICH mediante: doble trasplante de 
SCU, o una infusión de linfocitos T reguladores. 

Por otro lado, para determinar las nuevas indicaciones terapéuticas 
de la SCU, se ha de superar previamente un largo proceso de varios 
años, con una primera fase experimental pre-clínica y  las posteriores 
fases de ensayos clínicos hasta su total validación como terapia.

En la actualidad, los ensayos clínicos de TPH-SCU que están en 
curso abarcan diferentes especialidades, incluyendo la amplia-
ción de posibles nuevas indicaciones del TPH autólogo, sobre 
todo en neurología y enfermedades hereditarias:

- Enfermedades autoinmunes: EICH, diabetes tipo 1 (SCU autó-
logo), enfermedad de Crohn, artritis reumatoide, lupus, escle-
rosis múltiple.

- Cardiología: reparación cardiovascular (MO autólogo), enfer-
medades congénitas cardiacas (SCU autólogo), ictus isquémico

- Neurología: uso autólogo de  la SCU en parálisis cerebral, hi-
poxia cerebral, traumatismo cerebral, sordera adquirida y la 
esclerosis lateral amiotrófica o bien, lesiones medulares con 
TPH-MO autólogo.

- Enfermedades hereditarias: combina terapia génica con CM de 
origen autólogo.

- Medicina regenerativa: lesiones medulares, cirrosis hepáticas, 
quemaduras.

De las futuras posibles aplicaciones terapéuticas de la SCU que 
está estudiando el NIH, cabe resaltar el tratamiento de la in-
fección por el HIV mediante TPH-SCU de unidades homozigó-
ticas a la mutación alélica del receptor CCR5 que le confiere 
alta resistencia a la infección al ser no funcional. Este tipo de 

estudios favorecería un tratamiento más personalizado de las 
infecciones virales crónicas que causan millones de muertes en 
todo el mundo. No obstante,  se tiene que avanzar también en el 
acondicionamiento previo del paciente al TPH y en comprender 
la interacción de las CM en los nichos medulares que les inducen 
a expandirse o diferenciarse según las circunstancias inmunoló-
gicas del paciente. 

Por último, la rentabilidad y supervivencia de un BSCU estri-
ba, entre otros factores, en la tasa renovación de su inventario 
(Brown et al 2011), sobre todo por las exportaciones (Allan et al 
2013), y el precio del coste de las muestras  (Bart et al 2013).  Los 
BSCU con una tasa de renovación < 5% y un bajo porcentaje 
de muestras de alta calidad, pueden sufrir un envejecimiento 
del inventario con muestras de menor celularidad y reducida 
variabilidad de HLA, porque la tendencia actual es seleccionar 
muestras con CNT> 1,2x109 que son más probables de encon-
trar en muestras almacenadas menos de 5 años. Cuanto más alto 
es el punto de corte en CNT para validar una muestra para uso 
clínico, más caro resulta la muestra, ya que el % de descartadas 
es mayor (Bart et al 2013). 

Un caso excepcional es Japón, país que se autoabastece de SCU 
con una tasa renovación alrededor del 20% en el conjunto de su 
red nacional de BSCU. La clave, la variabilidad de los haplotipos 
HLA. El BSCU de Tokio tiene más de la mitad de los haplotipos 
HLA únicos para su área geográfica, comparte entre 20-25% de 
similitud con los haplotipos europeos, y los haplotipos HLA más 
comunes entre los BSCU europeos y los japoneses son diferentes 
entre sí (Haimila et al 2013). Estos datos muestran que el grado 
singularidad y la similitud del inventario con respecto al resto de 
los BSCU de áreas geográficas distantes favorecen la constante 
renovación y mayor rentabilidad del BSCU. Por ello, el principal 
reto actual de los BSCU occidentales, tanto públicos como pri-
vados, es determinar el tamaño adecuado del inventario, con la 
mayor variedad de haplotipos HLA, sobre todo de comunidades 
étnicas minoritarias, para que sean económicamente rentables 
y aseguren un donante compatible al menos para el 90% de los 
pacientes nacionales (Brown et al 2011). Por otro lado, para in-
crementar el número de bolsas acreditadas para uso clínico con 
la mayor variabilidad de HLA, el punto más crítico es la reco-
lección de SCU. La formación (técnica e intercultural), la profe-
sionalidad del personal sanitario que atiende a la madre antes y 
durante el parto son claves para facilitar el proceso sin que afecte 
a la salud del neonato, ni de la de la madre.

En resumen, la SCU tiene un potencial muy amplio dentro de la te-
rapia celular y la medicina regenerativa, disciplinas que están en sus 
primeros pasos de andadura. El papel de los BSCU públicos se vis-
lumbra clave para un avance más acelerado de la nueva medicina 
del siglo XXI y por tanto, su rentabilidad económica es clave. A me-
dida que haya una mayor renovación del inventario,  una menor 
tasa de muestras descartadas para su uso clínico y un más amplio 
uso terapéutico  de la SCU, los costes irán bajando y la universaliza-
ción del uso de la SCU será más próximo.  La colaboración entre los 
BSCU públicos y privados permitiría ofrecer un servicio más acorde 
a las nuevas necesidades de la sociedad, siempre y cuando se bus-
que la mejor calidad de la muestra, preservando la buena salud del 
neonato la salud del neonato y de la madre.
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CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS
  SCU MO

Contenido celular (1)

 UFC-GEMM 20%  del total CFC 4% del total CFC
 BFU-E 90%  de CFC-E 50% de CFC-E
 UFC-GM 30%  de CFC-M 7%  de CFC-M

Potencial de crecimiento (1)

 Proliferación 1.100 600
 Expansión 27 12

Características moleculares (1)

 Longitud telomérica 9.8 6.5
 Ciclos celulares (en 5 días) 7-9 5-6

Expresión de ruta NF-kB en
CD34+ (2)

 Nº genes >5x 13 4
 Nivel expresión media  27.3 (5-94) 5.0 (0-23)

Naïve T cells CD45RA+/CD28+

/CD27+(2) Th2/Tc2 Th1/Tc1

Producción de citoquinas: G-CSF,
GM-CSF, M-CSF, IL-12, IL-15 (2) Deficiente Presente

Expresión de granzimas y
perforinas (2) Ausente Presente

Tabla 1. Características biológicas de la SCU y MO. Relevancia en la tolerancia ma-
terno-fetal.
Fuentes: (1) Hector Mayani. Archives of Medical Research (2011) Volume 42, Issue 8 , 
Pages 645-651. Hector Mayani. Stem Cells and Development. March 2010, 19(3): 285-
298. (2) Paul Szabolcs. Korean J Hematol. 2010 December; 45(4): 224–235. 
BFU-E: células formadoras de clustres eritroides.GM-CSF: factor de estimulación de 
colonias de granulocitos y macrófagos. G-CSF: factor de estimulación de colonias 
de granulocitos; IL: interleuquina; M-CSF: factor de estimulación de colonias de ma-
crófagos; MO: médula ósea, SCU: sangre de cordón umbilical. NF-kB: nuclear factor-
kappa B; UFC-GM: unidades formadoras de colonias granulocito-macrófagos; UFC-
GEMM: unidades formadoras de colonias mixtas.

TRASPLANTE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS
  SCU MO

Recolección de la donación Indolora Invasiva

Disponibilidad de donante
compatible 

Celularidad donación Limitada Adecuada 

Enfermedades infecciosas
transmisibles 

Dosis
 CNT / Kg paciente 2-5x107/ Kg 1-4x108/ Kg
 CD34+/ Kg paciente 0,5-1,7x105/Kg 2-8x106/ Kg

Compatibilidad  HLA 6/6  8/8

Enfermedad injerto contra
huésped 

Infecciones oportunistas Riesgo alto Riesgo moderado
graves tras TPH  60%-75% 35-50%
  

Tiempo de prendimiento (adultos) 
 Neutrófilos 20-30 días 15-20 días
 Plaquetas 40-85 días 25-30 días

Supervivencia a los 3 años  65% 45%

Tabla 2. Ventas y desventajas de la SCU frente a la MO para su uso en TPH.
Fuente: Paul Szabolcs. Korean J Hematol. 2010 December; 45(4): 224–235.
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