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ACTUALITZACIÓ EN TUBERCULOSI



• La tuberculosi (TB) és la 9ª causa de
mort al mon i la 1ª per una malaltia
infecciosa. El 2017 es van comunicar
10 milions de casos. Dues terceres
parts es concentren en 8 països. Índia
te el 27% dels casos. La incidència és
inferior a 10 pacients/105h en països
desenvolupats i 150-400/105h els
països amb més incidència.

• La coinfecció amb el VIH és del 10%
(test VIH fet en el 60%). La distribució
mundial de la TB te un paral·lelisme
amb la infecció HIV, la desnutrició i la
pobresa.

• El 2017 la TB va causar 1.600.000
morts, eren VIH+ el 18,70%. El 85%
de les morts a Àsia i Àfrica.

• El 61% del casos són nous. La majoria corresponen a
homes adults. Els nens són el 10%. Finalitzen el
tractament el 85% dels casos.

• Globalment la incidència i la mortalitat han disminuït
un 2% i un 3%, respectivament.

EPIDEMIOLOGIA MON 

Global Tuberculosis Report 2018. Geneva. WHO, 2018



• Finalitzen el tractament el 85% dels
casos.

• S’estima que hi ha 458.000 casos de
multiresistència (MDR) (es notifica el
29%. El 40% dels no notificats a Índia i
Xina).

• El 87% del MDR notificats inicien
tractament.

• Es curen el 55% dels MDR tractats
• El 8% del MDR són XDR
• Es curen el 34% dels XDR tractats

• 1,744 milions de persones tenen TB Latent, 23% població mundial,
amb risc 10% de malaltia TB

EPIDEMIOLOGIA  MON 

Global Tuberculosis Report 2018. Geneva. WHO, 2018

• Vacuna BCG: 158 països declaren administrar-la a nens <1any. 120
països declaren cobertura >90% de la població diana



EPIDEMIOLOGIA  EUROPA 

• A Europa es comuniquen el 3% dels casos del mon. Incidència global del 32/105, amb
diferències entre els països de la Unió Europea (11,4/105h) i els que no ho són. A la UE el
27% dels casos corresponent a persones nascudes en altres països. La mortalitat global és del
3,7/105 i la coinfecció amb el VIH del 3,7%.

•Espanya ocupa el 10e lloc en 
incidència a la UE. El 2014 (darreres 
dades) la incidència va ser de 
10,8/105h. Coinfecció amb el VIH del 
5%.  La distribució per comunitats 
autònomes no és homogènia. El 30% 
dels casos són pacients nascuts fora 
d’Espanya. 
•El 78% dels casos són toràcics i el 20% 
extra-toràcics.
•Acaben el tractament el 81% dels 
pacients. 



EPIDEMIOLOGIA  CATALUNYA 2017 

El 2017 notificats 1001 casos (13,2/105h)
61,6% homes, 6,3% infants
Edat 44,3 anys (autòct. 49,7, immigrants 38,3)
Immigrants 47,7% dels casos (taxa 4 cops la
d’autòctons (35,8/105h vs 8,4/105h)
TB Pulmonar 69,4%, 41,4% bacilifers. Retard
diagnòstic 47 dies.
Factors risc: tabac 29,8%; precarietat social
20,1%; alcohol 11%; diabetis 9,7%; VIH 5,3%;
Tractament immunosupressor 5,1% Tractament correcte 87,2%

Resistència a fàrmacs 1ªL: 12,4% (A 11,4; I 13,4).
INH 6,6% (A 4,8; I 8,6) MDR 1,2% (A 0,3; I 1,7)
Mortalitat 1.1%
Disminució casos, respecte a 2016: 0,8%
(disminueix 3,4% autòctons i augmenta 1,4%
immigrants
Estudi de contactes 79.3% de TBP (88,9% entre
els bacilifers)
68% del casos a la regió sanitària de Barcelona



Perquè el bacteri continua sent un 
problema?

Metabolisme lent 

Clínica  lenta: retard diagnòstic

Respon lent al tractament: risc incompliment  

Tendència a la latència 

1/3 població del MON infectats (portadors)

Resposta lenta al tractament: risc incompliment  

10% infectats emmalalteixen, però quan?

Proves diagnòstiques lentes: retard 
diagnòstic

Divisió cada 18-24h
40 cops més lent que 
E. coli 

Metabolisme dorment o semi-dorment. 
“Escapa” parcialment a antibiòtics



Quins són els principals problemes?

Mon Nostre entorn
Nombre casos en països alta incidència: 
diagnòstic casos no declarats, no 
diagnosticats (30-40%)

Diagnòstic formes paucibacilars: extra-
respiratòries, infants, immunodeprimits

Eficiència programes de control Diagnòstic TB pulmonar (en menor grau)
Diagnòstic TB pulmonar en HIV i infants Llarga durada del tractament
Llarga durada del tractament Diagnòstic de la TB latent (TBL)
Control del tractament: compliment i 
seguiment

Tractament de la TBL

Multiresistència (MDR) i resistència estesa 
(XDR)
Diagnòstic de la resistència
Tractament de la MDR i XDR
Elevat nombre de infectats (TBL)



DIAGNÒSTIC MICROBIOLÒGIC

El diagnòstic microbiològic es recolza en 4 potes:

Mostres adequades

Detecció microscòpica 
mitjançant tincions

Detecció de material 
genètic o d’antígens

Cultiu del 
microorganisme

Identificació del 
micobacteri i proves 
de sensibilitat als 
fàrmacs

Proves ràpides
Proves lentes
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PL

PR

PRPR



DIAGNÒSTIC MICROBIOLÒGIC

• Altament diagnòstica si 
positiva

• Ràpida i econòmica (<5€)
• Senzilla de fer

• Sensibilitat baixa
• Qüestionar en líquids biològics 
• NO aplicable a sang i mostres 

hemàtiques

Detecció microscòpica Cultiu 

• Prova més sensible
• Permet identificar l’espècie
• Permet fer antibiograma i altres

• Lentitud
• Instal·lació de seguretat 

biològica costosa

MGIT

BACT-ALERT

VERSATREK 

Límit teòric: 10-100 bacteris/mL.
Mostres respiratòries i teixits sòlids: 70-85%
Mostres amb líquids biològics: 35-50% 

Límit teòric: 50.000-100.000 bacteris/mL
Sensibilitat:   20-80% segons mostres. Mostres 
respiratòries 45-60%, i teixits 60-80%. Líquids biològics 
rarament positiva. 



AMPLIFICACIÓ GENÈTICA

Lisi  dels bacteris i 
extracció de l’ADN

Molts mètodes: manuals, semi-automatitzats, 
integrats; temps real, electroforesis

Molt important la simplicitat i poca 
manipulació 

Principal dificultat des de 
l’inici: menor sensibilitat que el 
cultiu 

Mètode integrat més conegut: Xpert MTB

Introducció de la mostra en cartutx on succeeix des de lisi fins detecció. 
Primera versió amplifica gen rpoB, usant sondes fluorescents. 
Diagnòstic i també detecció de mutacions de resistència més freqüents 
a rifampicina . Procés en 2h.  Recomanat per la OMS en 2011. 



AMPLIFICACIÓ GENÈTICA

Nova versió (2016-17) amb 
canvis per augmentar sensibilitat    

Xpert MTB RIF Ultra Detecció rpoB i també IS6110 i IS1081
Millores líquids i cambra d’amplificació i reacció nested
5 categories de positiu: high, medium, low, very low, traces 

Resistència a rifampicina: si, no, indeterminat ( amb traces)

Límit teòric detecció: 15,6 UFC/mL (9 vegades més que Xpert , 
131 UFC/mL

Mostres Sens ultra % Sens xpert % RT-MTB Abbot

382 85,4 73

104 78,9 66

1520 87,8 82,9

2120 63 46 Tinció negativa

259 73,4 -- Tinció negativa

237 89,3 82,1 78,6

237 64,7 41,2 41,2 Tinció negativa



AMPLIFICACIÓ GENÈTICA

Xpert MTB RIF Ultra: especificitat 

• Estudis recents (Dorman S et al. Lancet Infec Dis 2018; Berhanu R et al JCM 2018), 
especificitat menor   de ultra: 95,6% i 96% vs 98-100%

• Especificitat disminuïda respecte al cultiu, sobretot en positius traces o very low. 
Aproximadament 50% d’aquest són cultiu negatiu. 

• Falsos positius?   

Possible Estratègia: repetir.
positiu: positiu 
negatiu: negatiu I seguiment 

Us en femta (Banada PP et al. Plos ONE 2016)

Nens, diagnostic de TBP, buscant secrecions deglutides en femta. Preparació senzilla, amb 
tampó I filtratge. Limit de detecció 1000 UFC/mL. 9 cops menys sensible que Xpert. 
Comparació amb cultiu o Xpert en alters mostres: 85% de sensibiitat. 
Valorar facilitat de la mostra 



FUTUR DEL DIAGNÒSTIC 

Tinció I cultiu probablement ja han assolit el màxim 

Amplificació genètica: queda marge de millora 
millorar mètodes actuals: ex. Xpert Ultra
noves metodologies d’amplificació 
millora en l’extracció d’ADN (marge mentre el cultiu sigui millor)  

Detecció genètica de resistències: queda marge de millora 
introduir nous marcadors genètics de resistència 
desenvolupar seqüenciació massiva 

Buscar biomarcadors: queda MOLT marge de millora 
Detecció de lipoarabinomanan (LAM) en orina. Antigen propi de MTC 
Detecció de compostos aromàtics volàtils, mitjançant mètodes químics, 
físics o “animals” (rates entrenades per detectar mostres d’esput positives
Cricetomys gambianus). Desenvolupament de dispositius electrònics
Versions de IGRA amb antígens diferents als actuals



FUTUR DEL DIAGNÒSTIC 

Detecció d’antigen lipoarabinomanan (LAM) a orina. 
• Actualment existeix un mètode basat en immucromatografia. Es molt poc usat degut a la baixa 

sensibilitat. 
• Només s’ha vist útil en pacients VIH+ amb menys de 50 CD4. 
• Ser una mostra d’emissió espontània i fins a cert punt homogènia la fa interessant.

CD4 Sens %
>200 4
<200 39
<150 45,7
<100 51,7
<50 66,7

Sipal et al. (FIND) JCM; 26/9/18

Obtenen 100 anticossos monoclonals en front diferents epítops de LAM. 
Un grup de 11 funcionen bé in vitro. Lectura amb plataforma 
electroquimioluminiscència
En orines de 75 pacients adults HIV+ I HIV- amb diagnòstic microbiològic 
de TB:

93% sensibilitat; 97% especifcitat.
Només HIV-: sensibilitat 80%
Alere-LAM detecta 33%, només en HIV 13%

Antigen diana: 5-metil-tio-D-xilofuranosa (MTX). Epítop especific de MTC
Tecnologia a desenvolupar 

Alere-LAM

Detecció no comercial LAM 



FUTUR DEL DIAGNÒSTIC 

Sandlund et al. Diagn Microbiol Infect Dis 2018

Utilització d’un sensor colorimètric per detectar compostos volàtils
Estructura d’array dins cartutx plàstic amb 73 indicadors cromogènics capaços de 
canviar de color en combinar-se amb compostos.
Compostos propis del bacteri i/o de l’hoste
Lectura amb un scanner
Dades preliminars: 

sensibilitat 50-80%
especificitat 50-70%

Cal millorar 

Detecció compostos volàtils a orina 



IDENTIFICACIÓ  
DELS CULTIUS 

La majoria de mètodes es basen en amplifcació genètica. 
Ample varietat de tècniques

Detecció Ag MP64 per 
immunocromatografia 
Identifica M.tuberculosis

Dues tecnologies importants. Cobreixen 
gran part de les necessitats:

Cultiu a identificar :  
M. intracellulare

Perfil patró: M. 
intracellulare

Les versions actuals poden identificar 
159 de les 170 especies descrites. Prova de referencia per identificar especies 

Maldi-TOF

Seqüenciació



DETECCIÓ DE LA 
RESISTÈNCIA  

Fenotip. Antibiograma, métode 
referència.  Molt lent

Genotip. Detecció d’algunes 
mutacions de resistencia conegudes 

Actualment es complementen, NO es pot prescindir del fenotípic. 
El antibiograma genotípic avança informació quan es resistent.
També ajuda a confirmar les resistències fenotípiques, sobretot les de baix nivell. 

Orienta sobre el grau de resistència:
Isoniazida inhA: resistència creuada amb etionamida i protionamida. Resistència de baix nivell 
Isoniazida katG: resistència de baix nivell. NO creuada amb etionamida
Rifampicina rpoB: mutacions als codons 511, 516, 522, possible sensibilitat a rifabutina
Fluorquinolones, gyrA: codó 94 resistència a moxifloxacino, levofloxacino, ofloxacino i ciprofloxacino. Codons 
90,91: resistència a ofloxacino i ciprofloxacino, sensibilitat a moxifloxacino.



DETECCIÓ DE LA 
RESISTÈNCIA  

Fenotip. Antibiograma, métode
referència.  Molt lent

Genotip. Detecció d’algunes
mutacions de resistencia conegudes

Actualment s’estan desenvolupant metodologies de seqüenciació massiva per detecció de 
resistències. La fita es substituir l’antibiograma (possible a mig termini?)
Un estudi recent publicat a NEJM (Cryptic consortium and the 100,000 genomes project), 
caracteritza 10.000 soques de diferents països. Objectiu establir valors de predicció de la 
sensibilitat a fàrmacs de 1L:

INH 999%, RF 97,5%, EB 94,6%, PZ 91,3%
(menys sensibilitat quan menys es coneixen les mutacions de resistència 



TRACTAMENT 

COMBINACIÓ 

LLARGA DURADA

Evitar les resistències  

Actuar sobre diferents 
dianes I estats 
metabòlics

Evitar recidives 

Pauta Universal 2 HREZ / 4HR
Cultiu positiu als 2 mesos
Meningitis 
Pneumoconiosi
Afectació ostearticular
VIH
Intolerància

Pot allargar-se en



TRACTAMENT  MDR
Recomanacions OMS 2017

REGIMEN COMPOSITION 
4-6 Km-Mfx-Pto-Cfz-Z-Hhigh-dose-E / 5 Mfx-Cfz-Z-E 

Tractament escursat (pauta de Bangladesh) 

Km=Kanamycin; Mfx=Moxifloxacin; Pto=Prothionamide; 
Cfz=Clofazimine; Z=Pyrazinamide; Hhigh-dose= high-
dose Isoniazid; E=Ethambutol 

Adecuada per tractar MDR només resistents a RH

Tractament allargat

REGIMEN COMPOSITION 
Durada de 20-24 mesos
Fase inicial al menys 5 fàrmacs
Incloure PZ I 4 més, a triar:
1 del grup A; 1 del grup B; 2 o més del grup C
Si no en tenim 5, afegir 1 de grup D2 i un de grup D3 

GRUP A
Levofloxaci/Moxifloxaci/Gatifloxaci

GRUP B
Amikacina/Kanamicina/ 
Capreomicina/Estreptomicina

GRUP C
Etionamida/Protionamida
Cicloserina/Terizidona
Linezolid
Clofazimina

Grup D
D1: pirazinamida, Etambutol, INH a 
dosis altes
D2: Delamanid, Bedaquilina
D3: PAS, Imipenem-cilastatina, 
Meropenem, Tiacetazona, 
amoxicil·lina-clavulànic

Treballs sugereixen potenciar us de Bedaquilina, Delamanid, 
Linezolid I Clofazimina  



ESCURÇAMENT 
TRACTAMENT TB SENSIBLE   

OBJECTIU: escurçar la durada del tractament de 6 a 4 mesos  

Recidiva: després del tractament poden persistir bacteris sensibles, però tolerants al 
tractament, que ocasionin un reinici de la clínica. 
El risc de recidiva augmenta quan disminueix la durada
Dades prèvies: 

En pacients no cavitats i cultiu negatiu als 2 m, probablement la 
pauta estàndard es podria escurçar a 4 m, amb un 7% de 
recidives

• Moxifloxacino i Gatifloxacino han estat inclosos en 
diferents assaigs, amb nombre important de pacients

Estudi REMOX Estudi RIFAQUINEstudi OFLOTUBE

Recidives 5% en 6 mesos, 10% en 4 mesos
Escurçar no 
possible

Estudi PANACEA:
Dosis altes Rifampicina i 
Rifapentina, en pauta 
estàndard 

Recidives 13% 
en 4 mesos



ESCURÇAMENT 
TRACTAMENT TB SENSIBLE   

OBJECTIU: escurçar la durada del tractament de 6 a 4 mesos  

Recidiva: després del tractament poden persistir bacteris sensibles, però tolerants al 
tractament, que ocasionin un reinici de la clínica. 
El risc de recidiva augmenta quan disminueix la durada
Dades prèvies: 

Pretomanid + Moxifloxaci + Pirazinamida en assaigs en fase 
II, indicarian 10% de recidives

Estudiar més en detall

Estudis de EBA (early bactericidal activity) indicarien que 
Bedaquilina + Pretomanid + Pirazinamida. Serien una 
combinació molt activa 



FARMACS EN RECERCA  



NOVA ESTRATÈGIA DE LA 
OMS

Assolir el 2025:
- Disminució 10% anual en el nombre de casos  (a 2017 ha estat el 2%)
- Accés del 100% del pacients a tractaments de qualitat (per TB 

sensible i TB resistent). 20 fàrmacs en diferent status de 
desenvolupament. ES CALCULA tractar 40 milions de persones 

Desenvolupament tecnològic que permeti una vacuna amb eficàcia 
mínima del 60%. Actualment hi ha 20 candidats
Ampliar tractament preventiu de contactes: abans només contactes 
menors de 5 anys.
Ara també:
HIV+; contactes majors de 5 anys; grups de risc: inici anti-TBF; dialitzats, 
receptors transplantaments, silicosi
Excloure malaltia abans de tractar. Si es viable, Rx, però manca de Rx, 
PT o IGRA no es obstacle per iniciar tractament. 
Es calcula que faran tractament preventiu 30 milions de persones entre 
2018 i 2022.



NOVA ESTRATÈGIA DE LA 
OMS

Assolir el 2035:
- Disminució 30% anual en el nombre de casos  (a 2017 ha estat el 2%)
- Accés a vacuna al 90% de la població. Vacuna aplicable a pacients pre-

i postexposició
- Aconseguir mortalitat igual que Europa: 6%. Actualment és del 17%. 

Pressupost:
Caldrien 3.500 milions de dòlars/any per recerca. (el 2016 es va aconseguir 
el 36%)



DARRERES NOTICIES 

26 de setembre de 2018: reunió a l’assemblea de ONU, convocats caps d’estat 
per fer declaració per abordar de manera urgent el disminuir al mínim la TB el 
2030.
Hi havia la impressió que seria una fita important per una malaltia que mata 1.6 
milions de persones /any. 
Menys de 20 caps d’estat van estar presents. Alguns dels països amb més 
casos, com India , o més resistència, com Rússia, no van tenir representació.

El director de STOP TB, Lucica Ditiu va dir que esperava que seria un dia 
històric, però no va notar res. Ho va qualificar com a inacceptable.
ONGs assistents ho van veure patètic.  



DARRERES NOTICIES 

Ens toca fer això!!
http://aixovaxi.blogspot.com/2013/04/zoologia-recreativa.html
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