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Període de revisió: Octubre 2016 – Octubre 2017

• Virologia:
- Detecció de mutacions de resistència en CMV 
- Brot d’encefalitis per Enterovirus-A71
- Virus Zika

• Parasitologia:
- Serologia discordant Chagas

• Resistència antibiòtica:
- Resistoma Pseudomonas aeruginosa
- Gavines i BLEE/Carbapenemases-E. coli
- Resistència a colistina en Enterobacteries

• Microbiologia experimental
- Persistència de S. aureus en un model murí

• Diagnòstic microbiològic
- Diagnòstic molecular bacteremia

• Epidemiologia:
- Variabilitat genètica de Neisseria gonorheae
- Malaltia neumocòcica a la era PCV-13

• Microbioma:
- Exacerbacions en pacients EPOC greus

• Article de revisió:
- Escherichia coli “un vell conegut amb noves troballes” 
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Objectius:
- Avaluar la presència de mutacions associades a resistència en CMV

en pacients receptors de TOS amb sospita clínica de resistència.

- Determinar els factors de risc i l’impacte clínic de la resistència.

Article 1 (Virologia)



 Material i mètodes:
Estudi prospectiu observacional
9 hospitals (REIPI)
Periode d’estudi: Setembre 2013-Agost 2015
Pacients TOS amb sospita de resistència a antivirals
Detecció càrrega viral de CMV: mostres de plasma (PCR temps real)
Detecció resistència: PCR i seqüenciació gens UL97 i UL54

López-Aladid R. J Clin Vir 2017; 90: 57-63



Resultats:
39 pacients amb sospita d’infecció per CMV resistent

(50%)

López-Aladid R. J Clin Vir 2017; 90: 57-63



Resultats:
9 /39 (23%) pacients detectar una mutació en UL97

López-Aladid R. J Clin Vir 2017; 90: 57-63



Característiques pacients amb infecció per CMV resistent a antivirals

López-Aladid R. J Clin Vir 2017; 90: 57-63



Coclusions:

 És necessari avaluar la presència de resistència sempre que hagi
sospita clínica.

 La detecció precoç de resistències és imprescindible per tal
d’optimitzar maneig d’aquests pacients.

López-Aladid R. J Clin Vir 2017; 90: 57-63



Article 2 (Virologia)

 Objectius:
- Descripció de les característiques clíniques dels pacients amb infecció per EV

associat a manifestacions neurològiques agudes.
- Detectar variables assocides a malaltia greu i pitjor pronòstic.
− Tipat molecular EV.



Casas-Alba D. CMI 2017;

 Material i mètodes:
Estudi prospectiu observacional.
Periode estudi: 15 Abril – 30 Juny 2016.
Hospital Sant Joan de Déu (població pediàtrica de 300.000 individus).
Criteris inclusió definits segon OMS i aïllament de EV en alguna mostra
clínica
Detecció EV: PCR temps real (plasma, LCR, aspirat nasofaringi i
femta)
Genotipat EV: Centre de referència.
Anàlisis filogenètic (ClustaIW)



Casas-Alba D. CMI 2017;

 Resultats:

57 pacients (41 encefalitis tronc cerebral)
Primer cas: 27 Abril. Duració del brot: 10 mesos



Casas-Alba D. CMI 2017;

 Resultats:
PCR PAN-Enterovirus positiva en:

LCR 6/57 pacients (11%)
Femta (40/46, 87%)
Aspirat nasofaringi (32/51, 69%)
Plasma (2/33, 6%)

Genotipat (n=47):
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Estudi filogenètic EV-A71 (n=38):
35/38 subgenogrup C1
3/38 subgenogrup C2



 Conclusions:
- La majoria dels nens afectats van presentar encefalitis tronc

encefàlic

- EV-A71 es va detectar en tots els casos de encefalitis

/encefalomielitis

- La majoria de EV-A71 pertanyien al subgenogrup C1

- La majoria dels pacients van presentar un evolució favorable sense

seqüeles significatives als 30 dies.

Casas-Alba D. CMI 2017;



The N Engl J Med,  2016; 26

Article 3 (Virologia)



Descripció d’un cas d’infeció per virus Zika en dona Colombiana embarassada

Dec
2015

Viatge a 
Colombia

9w

Rash maculopapular
tronc, braços i cames

89 dies 

- Viremia persistent en la mare degut a la replicació del virus a la placenta o al 
fetus (reservori).

- Virema pesistent en serum matern podria ser un signe d’afectació fetal.

Conclusions:



Objectius:
Avaluació del rendiment diagnòstic d’una tèncica de Western blot en
pacients amb serologia discordant de Chagas

Article 4 (Parasitologia)



Moure Z.  Clinical Microbiology and Infection, 2017

 Mètodes:
Estudi retrospectiu observacional.
Centres: Hospital Vall Hebron (Barcelona) i Hospital
Sacro Coure (Itàlia)
Periode d’estudi: 2010-2014
Pacients: inmigrans llatinoamericans atesos 2 centres
Cribatge:r-ELISA (Biokit) i n-ELISA (Ortho/BiosChile)
Mostres discordants:TESA-blot



Resultats:



Resultats:

Conclusions:
• Elevada seroprevalença de malaltia de Chagas en dues zones no

endèmiques.
• Número considerable de pacients amb resultats discordants amb

imposibilitat de realitzar re-test.
• Necessitat de realització de tècnica confirmatòria en centres Europeus que

assisteixin a pacients exposats.

Moure Z.  Clinical Microbiology and Infection, 2017



Journal of Infection 2017 (Sept)

Objectius:
- Determinar la prevalença de resistència a colistina en soques de

Enterobacteriaceae aïllades de mostres clíniques.
- Anàlisis de les característiques clíniques i epidemiològiques dels

pacients.

Article 5 (Resistència antibiòtica)



 Material i mètodes:
Estudi prospectiu transversal.
Periode d’estudi: 2012-2015.
Àrea poblacional de 407902 habitants a Barcelona.
Estudi sensibilitat atb: disc difusió, Etest
Detecció per PCR dels gens mcr-1 i mcr-2

Prim N. Journal of Infection 2017 (Sept)



Prevalença resistència a colistina: 0.67% (91/13579)

*

* Major número d’Ingressos hospital any previ



Conclusions:
 La resistència a colistina NO s’associa exclusivament:

- Multiresistència.
- Determinats àmbits sanitaris.
- Tractament previ amb colistina.
- Hospitalització prèvia.

 Seria necesari el cribatge de la resistència a colistina en aïllaments
de BGN de mostres clíniques.

Prim N. Journal of Infection 2017 (Sept)



Article 6 (Microbiologia experimental)

Objectiu:
Analitzar la interacció de S.aureus en un model murí de macròfags
alveolars.
Conclusió:
S. aureus és capaç de persistir i replicar-se a l’interior macròfags
alveolars murins , el que representa un nínxol privilegiat que li confereix
protecció enfront de l’activitat dels antibiòtics i dels mecanismes de
defensa de l’hoste.



Journal of Infection 2017; 74 (187-194) 

Article 7 (Diagnòstic microbiològic)

Objectiu:
Avaluar la utilitat de la plataforma IRIDICA pel diagnostic precoç de
bacteremia en pacients hematològics.



Jordana-Lluch E. Journal of Infection 2017; 74 (187-194)

Mètodes:
Estudi prospectiu observacional.
Periode d’estudi: Set 2012- Juny 2015
Pacients onco-hematològics amb sospita clínica de sepsis (n=429)
Hemocultius convencionals / Plataforma IRIDICA

Resultats / Conclusions:
- La plataforma IRIDICA permet la identificació fiable de

microorganismes directament de la sang del pacient.

- Obtenció de resultats en sis hores, tot i que seria óptim una
reducció d’aquest temps.

- Menor sensibilitat en pacients onco-hematològics respecte altres
tipus de pacients.

- La combinació amb altres mètodes convencionals podria
augmentar el rendiment



Epid Infec 2017; 145 (379-385)

Article 8 (Epidemiologia)



 Objectius:
− Comparar els patrons de sensibilitat i genotips de soques

de gonococ aïllades de HSM i heterosexuals.
− Identificar posibles patrons de transmissió en funció del

grup de risc.

 Material i mètodes:
Periode d’estudi: Gener- Dec 2013.
Àmbit: Unitat MTS Drassanes-HVH-Barcelona (10.000 pacs/a)
Nº aïllaments: 339 (321 pacients). Selecció de 107 soques
(54 heterosexuals i 53 HSH).
Identificació: MALDI-TOF
Estudi sensibilitat atb: Etest (EUCAST)
Tipat molecular: NG-MAST protocol

Serra-Padevall J. Epid Infec 2017; 145 (379-385)



Serra-Pladevall J. Epid Infec 2017; 145 (379-385)

Sensibiliat antibiòtica:

Genotipat: 62 STs diferents (111 soques analitzades).
Grup HTS 37 genotips diferents
Grup HSM genogrups G2400 i G2992 més freqüents (p<0.05)



Conclusions:
• A la nostra àrea circulen diferents poblacions de gonococ entre individus

amb diferents pràctiques sexuals.

• Els gonococs aïllats de pacients HTS presenten major resistència a cefixime
i ciprofloxacino i s’associen amb el genotip G1407.

• Les soques aïllades en pacients HSH són més sensibles i s’associen als
genotips G2992 i G2400.

Serra-Pladevall J. Epid Infec 2017; 145 (379-385)



Article 9 (Microbioma)

Objectius:
Anàlisis del microbioma de mostres respiratòries de pacients EPOC greus 
colonitzats per P. aeruginosa.



Mètodes:
Estudi prospectiu de cohorts
Pacients EPOC greus atesos a la consulta de neumologia des del 2010.
Anàlisis per cultiu i sequenciació d’esputs bona qualitat (n=37)

Resultats i conclusions:
• El microbioma bronquial de pacients EPOC greu està composat per un número

limitat de gèneres bacterians, predominant Pseudomonas i Streptococcus.

• Els pacients colonitzats per P. aeruginosa productora de biofilm presenten una
major expressió d’altres microorganismes, sobretot Fusobacterium.

• Les tècniques independents del cultiu permeten identificar altres
microorganismes diferents a P. aeruginosa relacionats amb exacerbacions de
la EPOC (tractament).

Garcia-Nuñez Fut Microbiology 2017



FEMS Microbiology Reviews 2016; 40 ( 437-463)

Article 10 (Article revisió)

Objectius: Revisió i actualització de la patogenia, sensiblitat antibiòtica i 
aspectes clínics de E. coli



Conclusions:
 El desenvolupament d’accions enfront els factors de

virulència/colonització permetrà reduir l’augment de patologia i els
costs sanitaris.

 La evolució dels plàsmids de resistència mostra clarament que
aquests elements genètics mobils acumulen una serie de
determinants de resistència antibiòtica clarament amenaçadors.

 La definició de patotipus extraintestinals específics en E. coli és
difícil. Microorganismes de determinats filogrups tenen major o
menor capacitat d’evolució per adquisició de determinats factors de
viulència moltes vegades imprevisibles.

Vila J. FEMS Microbiology Reviews 2016; 40 ( 437-463)
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