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1. Resum del projecte  

 

CATGLOBIN, xarxa catalana per al diagnòstic i el seguiment d’hemoglobinopaties i 

talassèmies, és un projecte finançat per la Fundació La Marató de TV3 en l’edició de 

l’any 2009 sobre malalties minoritàries. 

 

Les hemoglobinopaties i talassèmies són un grup de malalties de la sang incloses 

en el que coneixem com a anèmies minoritàries, ja que afecten a menys de 

5/10.000 habitants i la seva manifestació clínica principal és l’anèmia. Algunes 

combinacions d’aquestes malalties es manifesten en el que coneixem com a 

malaltia de cèl·lules falciformes (MCF), que és un trastorn hereditari que afecta 

l’hemoglobina, component fonamental dels glòbuls vermells de la sang. S’estima 

que un de cada 4.494 nounats a Catalunya presenta la malaltia. En un nadó amb 

MCF, els glòbuls vermells poden canviar de forma, tornant-se rígids i obstruir els 

capil·lars sanguinis de petit diàmetre. Aquestes obstruccions causen dolor i lesions 

als òrgans i teixits del nadó, infeccions greus i, fins i tot, la mort. 

 

L’objectiu principal de CATGLOBIN és la creació d’una xarxa multicèntrica integrada 

per un equip multidisciplinari format per pediatres, hematòlegs, biòlegs i altres 

especialistes amb l’objectiu comú d’assegurar un diagnòstic correcte, prevenció i 

maneig clínic de l’MCF, les síndromes talassèmiques i altres hemoglobinopaties 

associades a anèmia crònica. L’assoliment d’aquest objectiu general es basa en el 

desenvolupament dels objectius específics següents: 

 

1. Promoció del desenvolupament i l’estandardització de les metodologies 

bioquímiques i genètiques actuals per al diagnòstic d’hemoglobinopaties i 

talassèmies, així com l’actualització de les guies de pràctica clínica en l’àmbit 

pediàtric i de l’adult. 

2. Establiment de programes preventius de les síndromes greus de 

l’hemoglobina, com ara el cribratge neonatal de l’anèmia falciforme o MCF i/o el 
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cribratge de parelles de risc per a les síndromes falciformes i talassèmiques, 

ambdós recomanats per l’Organització Mundial de la Salut. 

3. Creació d’un registre centralitzat d’aquestes malalties com a eina per a la 

vigilància epidemiològica i per als estudis clínics de seguiment de cohorts. 

4. Estudiar la correlació entre el genotip i el fenotip com a base dels protocols per 

al consell genètic de les síndromes greus de l’hemoglobina i la identificació de 

factors pronòstics de la malaltia. 

5. Difondre el coneixement de les anèmies rares per hemoglobinopaties, amb 

l’objectiu d’incrementar la conscienciació pública d’aquestes malalties entre els 

professionals d’atenció primària, especialistes, organismes polítics públics de 

promoció de salut, pacients i el públic en general. 

  

Per assolir totes aquests objectius, s’estableixen diferents grups de coordinació de 

treball (WG) amb responsabilitats específiques, que desenvoluparan les diverses 

tasques des d’un punt de vista multidisciplinari seguint l’estructura següent:   

  

1.  Grup A (WGA): DIAGNÒSTIC I PREVENCIÓ 

WG A-1, Diagnòstic bioquímic i genètic. Coordinador: Hospital Clínic 

- Inventari de tècniques disponibles per al diagnòstic d’anèmies rares als centres 

de Catalunya que formen part de l’equip de La Marató a Catalunya. 

- Preparació dels protocols de diagnòstic i circuits de derivació de mostres. 

- Desenvolupament de les tècniques bioquímiques i genètiques actualment no 

disponibles a cap centre de Catalunya per al diagnòstic final de qualsevol 

hemoglobinopatia present en la nostra població.  

WG A-2, Cribratge neonatal d’hemoglobinopaties. Coordinador: Hospital Clínic 

- Implementació del cribratge neonatal universal de l’anèmia falciforme/MCF. 

WG A-3, Consell genètic i diagnòstic prenatal. Coordinador: Hospital de Sant 

Pau 

- Protocol d’identificació de parelles de risc i consell genètic. 

- Adaptació de les tècniques de diagnòstic genètic al diagnòstic prenatal. 
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2.  Grup B (WG B): SEGUIMENT CLÍNIC I TRACTAMENT 

WG B-1, Seguiment clínic pediàtric. Coordinador: Hospital de Sant Pau 

- Revisió i actualització dels protocols de seguiment clínic pediàtric. 

- Inventari dels serveis disponibles per al seguiment clínic als centres de 

Catalunya. 

- Protocols de derivació de pacients a centres de referència. 

WG B-2, Seguiment clínic d’adults. Coordinador: Hospital Vall d’Hebron 

- Revisió i actualització dels protocols de seguiment clínic per a adults. 

- Recomanacions per al seguiment multidisciplinari d’adults: ginecologia, maneig 

de l’embaràs en dones afectades, derivació a consell genètic de parelles de risc. 

- Inventari dels serveis disponibles per al seguiment clínic als centres de 

Catalunya. 

- Protocols de derivació de pacients a centres de referència. 

 

3.  Grup C (WG C): REGISTRES 

WG C-1, Registre epidemiològic. Coordinador: Hospital Clínic 

- Registre epidemiològic anònim correlacionat que inclou totes les patologies 

diagnosticades, ja sigui en estat heterozigot o homozigot. 

WG C-1, Registre clínic. Coordinador: Hospital de Sant Pau 

- Registre clínic anònim correlacionat que inclou únicament patologies amb 

seguiment clínic: anèmia falciforme, talassèmia major i intermèdia i altres 

hemoglobinopaties amb manifestació clínica, com ara hemoglobinopaties 

inestables o microcitosis no filiades.  

 

4.  Grup D (WG D): FORMACIÓ CONTINUADA 

WG D-1, Activitats formatives i educacionals. Coordinador: Hospital Clínic 

- Organització de cicles de conferències, jornades científiques o cursos dirigits a 

professionals sanitaris per donar a conèixer les activitats de la xarxa i millorar el 

coneixement i conscienciació en relació amb l’existència de les anèmies 

minoritàries. 

WG D-2, Material formatiu i educatiu. Coordinador: Hospital Clínic 
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- Elaboració de material formatiu i educatiu, tant per a professionals sanitaris, no 

experts en anèmies minoritàries, com per a pacients i familiars per incrementar el 

coneixement global d’aquestes malalties. 

 

 

2. Resultats  

 

Grup A. Diagnòstic: 

A1- Diagnòstic bioquímic i clínic: resultats obtinguts al CATGLOBIN 

Des de la primera quinzena de gener de 2013 fins al 5 de novembre de 2014, s’han 

registrat un total de 1.113 pacients. L’anàlisi mitjançant HPLC ha confirmat la 

presència de talassèmia o hemoglobinopatia estructural en 705 de les 1.113 

mostres analitzades. Dins d’aquestes s’inclouen 280 nadons detectats en el 

cribratge neonatal i 361 familiars.  

 

S’han identificat un total de 243 individus portadors d’una talassèmia en estat 

heterozigot o homozigot, 368 individus portadors d’una hemoglobinopatia 

estructural en estat heterozigot o homozigot i 94 que comparteixen totes dues 

síndromes. La caracterització genètica es va realitzar en 491 pacients dels 705 

pacients estudiats.  

Dels 1.113 pacients estudiats, s’han diagnosticat un total de 60 malalts classificats 

en: 48 malalts amb hemoglobinopatia i 12 malalts amb talassèmia. L’hemoglobina 

S (Hb S) en estat homozigot o anèmia falciforme és la forma més freqüent d’MCF, 

havent-ne identificat 32 casos dels 43 pacients estudiats, que representen un 

74,4% (taules 1 i 2). 
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Taula 3. Resultats obtinguts en la prova pilot de 
cribratge de l’MCF 

	  

 

 

 

 

Taula 1 i 2. Total de malalts detectats. 

 

 

  A2- Cribratge neonatal: resultats obtinguts en la prova pilot de cribratge de 

la malaltia de cèl·lules falciformes 

.  

 

  

 

 

 

 

 

A més, els estudis familiars de confirmació de nadons portadors d’Hb S, encara no 

finalitzats en tots els casos, han permès fins al moment la detecció de 4 parelles de 

risc per a l’MCF (5% del total de parelles analitzades) i el diagnòstic d’un germà d’un 

any d’edat afectat per l’MCF i que encara no havia presentat cap símptoma.  

 

Aquests resultats pertanyen a la població neonatal dels hospitals participants en la 

prova pilot, que representa un percentatge de població de risc per l’MCF superior a 

la població global neonatal de Catalunya. Per tal d’extrapolar aquests resultats en 

    

Des	  de	  l’1	  de	  març	  de	  2013	  fins	  al	  28	  de	  febrer	  de	  
2014,	  s’han	  analitzat	  un	  total	  de	  26.971	  nadons.	  

S’han	  detectat	  10	  casos	  d’MCF,	  la	  qual	  cosa	  correspon	  
a	  una	  prevalença	  d’1/2.697	  nadons	  (0,037%);	  2	  casos	  
de	  ß-‐talassèmia	  major,	  amb	  una	  prevalença	  
d’1/13.486	  nadons	  (0,007%);	  14	  casos	  de	  sospita	  
d’alfa-‐talassèmia	  (Hb	  Barts),	  amb	  una	  prevalença	  
d’1/1.927	  nadons	  	  (0,052%);	  2	  casos	  de	  síndromes	  
benignes,	  amb	  una	  prevalença	  d’1/6.743	  nadons	  
(0,015%),	  i	  323	  casos	  de	  portadors	  en	  estat	  
heterozigot	  d’alguna	  variant	  de	  l’hemoglobina,	  amb	  
una	  prevalença	  d’1/84	  nadons	  (1,198%).	  	  
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la població global del mateix període de l’estudi, s’han establert cinc grups de 

pacients segons l’origen matern d’aquells nadons amb alguna hemoglobinopatia 

en l’estudi pilot. S’ha calculat la 

prevalença en cada un dels grups i 

s’ha extrapolat el nombre de casos 

esperats per a cada fenotip en la 

població global de Catalunya en el 

mateix període de temps que la 

prova pilot. En el període de temps 

de la prova pilot hi va haver un total 

de 71.975 naixements a Catalunya; les 

prevalences finals estimades per a la població neonatal de Catalunya es mostren a 

la taula 4 . 

 

 

Grup C- Registre:  

C1- Registre epidemiològic i difusió dels resultats 

Aquest grup va ser l’encarregat del disseny i l’elaboració de la pàgina web del 

projecte amb entorn públic, gestor intern de mostres, registre epidemiològic i 

clínic. La pàgina web es pública des de la primera quinzena de gener de 2013: 

http://www.catglobin.cat/ 

Part pública:                                                                Intranet: gestor de mostres i 

pacients  

Taula 4. Prevalences estimades 
d’hemoglobinopatia en la població neonatal de 
Catalunya	  
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D2- Material educatiu 

S’han publicat còmics dirigits a nens i 

nenes afectats per la malaltia, als seus 

pares, familiars i també a mestres o 

altres persones que participen en la 

seva vida. Aquests còmics intenten 

millorar la comprensió dels nens i la 

sensibilització del públic sobre els 

aspectes clínics i els tractaments de la 

malaltia: 

http://www.catglobin.cat/activitats/cat/

1/material-divulgatiu. 

 

D3- Difusió als mitjans de comunicació  

Per tal d’arribar al públic en general i fer difusió de les anèmies rares, el 

coordinador de la xarxa va realitzar una entrevista a la televisió pública de 

Catalunya: 

https://www.youtube.com/watch?v=dEJExRjAJG4. 

 

 

 

Grup D- Educació i formació:  

D1- Sessions i conferències  

 En relació amb l’objectiu d’educació s’han organitzat les activitats següents:  
 
1a jornada. Celebrada el 10 d’octubre de 2011. Diagnòstic i prevenció de les hemoglobinopaties. 
2a jornada. Celebrada el 4 de novembre de 2011. Maneig clínic de l’anèmia falciforme. 
3a jornada. Celebrada l’1 de desembre de 2011. Sobrecàrrega de ferro i agents quelants. 
4a jornada. Celebrada el 12 de gener de 2012. Anèmies de difícil diagnòstic. 
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3. Rellevància i possibles implicacions clíniques dels resultats finals obtinguts  

 

Grup A- Diagnòstic: 

A1- Diagnòstic bioquímic i clínic: resultats obtinguts en CATGLOBIN 

Les tècniques desenvolupades de biologia molecular han permès caracteritzar el 

100% de les mutacions responsables del fenotip identificat. 

 

La xarxa multicèntrica, integrada per un equip multidisciplinari, va permetre 

l’anàlisi de l’associació genotip-fenotip, és a dir, la relació de cada mutació amb els 

paràmetres hematològics i les diferents fraccions de l’Hb, a més de millorar el 

coneixement de l’expressió clínica i de la seva gravetat en funció de les diferents 

combinacions genètiques.  

 

Aquest programa va contribuir a l’actualització de les guies de pràctica clínica en 

l’àmbit pediàtric i d’adults que s’han aplicat en els 60 pacients malalts detectats, 

tant al cribratge neonatal com per assistència. 

 

El grup ha estat reconegut per la Generalitat de Catalunya com a grup SGR (suport 

als grups de recerca) en anèmies rares. Convocatòria 2014 

 

A2- Cribratge neonatal: resultats obtinguts en la prova pilot de cribratge de la 

malaltia de cèl·lules falciformes 

La metodologia analítica emprada en el cribratge és robusta i adaptada al 

rendiment propi d’un programa de cribratge neonatal. El sistema utilitzat té una 

total capacitat per quantificar les hemoglobines F, A, S, així com altres variants 

menys freqüents. 

Es pot determinar el risc d’un nadó de patir una síndrome greu de l’hemoglobina, 

MCF o talassèmia, gràcies a les tècniques de biologia molecular que s’han 

desenvolupat i permeten caracteritzar totes les mutacions responsables del 

fenotip identificat. 
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S’ha estimat que la prevalença de l’MCF en la població neonatal de Catalunya és 

d’1/3.909 nadons (0,026%). Aquesta prevalença va situar l’MCF com la segona 

malaltia més prevalent de les actualment incloses en el Programa de Detecció 

Precoç Neonatal (PDPN). Això suposava que el nombre anual de casos esperats 

per l’MCF i pel tret falciforme fos de 18,3 nadons i de 499 nadons, respectivament. 

 La prevalença, tant de l’MCF com del tret falciforme, varia en funció del centre 

hospitalari, tot mostrant una distribució heterogènia de l’Hb S a l’àrea sanitària de 

Catalunya. Aquest fet és important a l’hora de seleccionar centres de referència 

per al seguiment clínic dels pacients una vegada diagnosticats. 

Els estudis familiars, tant de nadons afectats d’MCF com de portadors d’alguna 

hemoglobinopatia en estat heterozigot, han permès la detecció de nous casos de 

la mateixa família, i també la detecció de 4 parelles de risc. Aquests han fet 

possible la realització d’un consell genètic adequat i donen la possibilitat d’oferir 

un diagnòstic prenatal en els casos necessaris. 

La implementació del cribratge de l’MCF al PDPN no requereix l’obtenció d’una 

mostra addicional. 

Després d’analitzar els resultats obtinguts en el marc de l’estudi pilot de CN 

de l’MCF, l’Agència de Salut Pública de Catalunya resolgué implementar el 

cribratge neonatal de la malaltia de cèl·lules falciformes en el Programa de 

Detecció Precoç Neonatal. Aquest es realitza de manera oficial des del gener 

de 2015 de manera universal, és a dir, a tots els nadons nascuts a Catalunya. 

 

 

Grup C- Registre:  

C1- Registre epidemiològic i difusió dels resultats 

 

La creació del CATGLOBIN ha permès obtenir un registre centralitzat d’aquestes 

malalties com a eina de vigilància epidemiològica i per als estudis clínics de 

seguiment de cohorts, tot donant resposta a la demanda de la Comissió Europea. 
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El web ha posat a l’abast de l’usuari el coneixement de les anèmies rares a causa 

d’hemoglobinopaties, eina que permet augmentar la conscienciació pública 

d’aquestes malalties entre els professionals d’atenció primària, especialistes, 

organismes polítics públics de promoció de salut, pacients i el públic en general. 

 

Grup D- Educació i formació:  

D1- Sessions, conferències  

L’organització de jornades de conferències en anèmies rares, dirigides tant a 

professionals de la salut que treballen amb aquestes malalties com a professionals 

de l’atenció primària, han estat clau a l’hora de resoldre dubtes de la malaltia de 

cèl·lules falciformes i del maneig clínic d’aquests pacients. 

 

 

4. Publicacions o comunicacions derivades d’aquesta recerca  

 

María del Mar Mañú Pereira,1 José Luis Marín Soria,2 Jessica Abad López,1 Victoria 

Gutiérrez,1 Laura Olaya,1 Joan Lluís Vives Corrons1 (1. Unidad de Eritropatología; 2. 

Laboratorio de Cribado Neonatal. Hospital Clínic de Barcelona).  

Pilot program on neonatal screening for sickle cell disease in Catalonia. 

X Annual meeting of “International conference on rare diseases and orphan 

drugs”. 7-9 October 2014, Ede, The Netherlands.  

 

L Muñoz, G Perea, M Melo*, J Badía*, J Guiu, J Obiols, MM Mañu**, JL Marín***, JLL 

Vives**. (Laboratorio UDIAT, * Sevicio de Pediatria, Corporación Universitaria Parc 

Taulí, Sabadell; ** Laboratorio de Eritropatología, Centre de Diagnòstic biomèdic, 

*** Servicio de Bioquímica i Genética molecular, Hospital Clínic Barcelona). 

Estudio comparativo entre el cribado neonatal de hemoglobinopatías selectivo en 

población de riesgo frente al cribado neonatal universal. Experiencia en el Hospital Parc 

Taulí de Sabadell durante 1 año. 

LVI Congreso Nacional Sehh - XXX Congreso Nacional Sehh. 6-8 Noviembre 

2014, Madrid, España.  
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