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LA TUBERCULOSI


La Tuberculosi (TB) és la primera causa de mortalitat per
malaltia infecciosa a tot el món, superant a la infecció per VIH.



A l’Europa occidental la malaltia es troba cada vegada més
concentrada en les comunitats d’immigrants de països amb
alta prevalença de TB.



En alguns països, com el Regne Unit, Suècia i els Països
Baixos, els casos de TB entre els immigrants representen més
del 50% de total.

CASOS DE TB A CIUTAT VELLA
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27,30 %

72,70 %

2011

75 %

25 %

2012

33, 30 %

66,70 %

2013

60 %

40 %
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33,30 %

66,70 %

2015

60 %

40 %

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona

DETECCIÓ DE TUBERCULOSI ENTRE EL
COL·LECTIU D’IMMIGRANTS DE RISC


La majoria de protocols/guies internacionals i nacionals
recomanen fer cribratge de la malaltia entre aquest grup.



L’evidència clínica mostra la dificultat de portar a terme
programes de detecció de TB en aquest col·lectiu.

L’ATENCIÓ PRIMÀRIA I LA TUBERCULOSI


L’Atenció Primària (AP) de Salut és la porta d’entrada al
sistema sanitari de la majoria de persones immigrants.



El paper de l’AP s’ha assenyalat com a clau tant en la detecció
de TB com en la de pacients amb Infecciosa Tuberculosa
Latent (ITL).



Les estratègies iniciades per valorar la detecció de TB o ITL des
de l’AP són molt escasses, i generalment es basen en l'anàlisi
retrospectiu del grau de compliment de les recomanacions dels
programes de Salut Comunitària.

EFECTIVITAT DEL CRIBRATGE DE TB A L’ATENCIÓ
PRIMÀRIA (1)

CRIBRATGE TB A EUA

PERFIL DE L’ESTUDI


Estudi prospectiu basat en el treball de camp, a partir de la
població que ve a l’Àrea Bàsica de Salut (ABS), i que entren al
programa de forma oportunista.



Aquest programa es va dur a terme en les condicions reals de
l’assistència clínica diària, i no en condicions experimentals.



Una de les intencions principals del programa era provar que
es podia integrar en la dinàmica de treball habitual del centre, i
que era un projecte sostenible i reproduïble

HIPÒTESI DE TREBALL
1. La posada en marxa d’una experiència de detecció d’ITL i TB
des d’una ABS amb elevada prevalença de TB i d'immigrants
aconseguirà que una part important dels pacients realitzin
total o parcialment el protocol d’estudi recomanat.
2. En els casos de TB o de ITL que es detectin a la pròpia ABS el
compliments dels corresponents tractaments serà molt elevat.
3. Confirmar que una recerca sistemàtica de TB i ITL realitzat en
aquest col·lectiu des de l’AP i és útil com a mesura preventiva.

OBJECTIU PRINCIPAL


Demostrar que un programa de cribratge de TB realitzat
des de l’AP permet millorar la detecció i el control de la
malaltia entre el col·lectiu d’immigrants de risc.

OBJECTIUS SECUNDARIS


Detectar pacients amb TB.



Detectar pacient amb ITL i seleccionar aquells que han de fer
teràpia de la ITL (TITL).



Mostrar que una sistemàtica de treball basada en la realització
àgil de les proves millora l’adherència inicial al programa, però
també el seguiment posterior.



Valorar el grau de concordança entre la PT i els nous mètodes
in vitro d’IGRA per detectar el M. Tuberculosis com a part de
l’estudi d’aquesta població.

CARACTERÍSTIQUES DEL PROGRAMA


El programa seguia les recomanacions de la Guia i Proposta
d’organització per a la prevenció i control de TB de l’àrea de
Barcelona.



Es va realitzar a Barcelona, a l’ABS de la Barceloneta (districte
de Ciutat Vella), una àrea socialment deprimida amb alt
percentatge de població immigrant.

.

MOSTRA POBLACIONAL


La mostra seria el nombre de persones immigrants de països
de risc que quan acudissin al centre a donar-se d’alta
administrativa, se’ls oferís la possibilitat d’entrar al programa, i
expressessin i signessin la seva voluntat i conformitat a fer-ho.



El període previst va ser de 3 anys (2009-2012).

ALGORITMES DE TREBALL I REFERENTS


El programa precisava la col·laboració de 5 diferents serveis de
tres entitats diferents, a banda de l’investigador mèdic.



Organització:
- Proves realitzades de forma ràpida i àgil.
àgil
- Tenir professionals de referència en cadascun dels serveis.

DIA 1

DIA 3

ANÀLISI ESTADÍSTIC


Es va realitzar la prova de la t de Student per avaluar les
diferències entre les dues mitjanes. El coeficient de correlació
de Pearson es va utilitzar per establir correlacions entre les
variables quantitatives. La prova de chi-quadrat o la prova
exacta de Fisher es va utilitzar per provar el grau d'associació
de variables categòriques. La prova de Kolmogórov-Smirnov es
va usar per assegurar una distribució normal de les dades.



Totes les anàlisis estadístiques dels resultats de base de dades
es van realitzar amb el paquet estadístic per a les Ciències
Socials (SPSS per a Windows, v.12).

RESULTATS DE L’ENQUESTA D’ARRIBADA









129 persones es van incorporar al programa.
70,5% eren homes.
el 7% consumia alcohol, el 14% fumava.
4,7% van afirmar estar vacunats amb BCG.
2,3% havien patit TB.
La nacionalitat més nombrosa era la paquistanesa (46,5%),
després els nepalesos (11,6%) i els hindús (9,3%).
Els pacients amb TB o ILT (amb PT+ i IGRA +) van mostrar un
major consum d'alcohol (43,8% vs 10,6%; p <0,006) i tabac
(25.0% vs 4.5%; p <0.005) que la resta.

RESULTATS PROVA TUBERCULINA


La PT es va realitzar a 95 persones: 51 van ser negatives, 32
positives i 12 no va tornar per a la lectura de la prova.

Prova

Percentatge

Negativa

39,5

No llegida

9,3

No realitzada

26,4

Positiva

24,8

Total

100

RESULTATS: RX DE TÒRAX


La radiografia de tòrax es va realitzar a 82 dels 129 participants, en 6 casos no
estava indicada.



Es van trobar 3 pacients amb lesions sospitoses de TB. Altres 7 amb lesions
fibròtiques antigues, i 7 més amb altres tipus de lesions no tuberculoses.
RX de Tòrax

Percentatge

No interpretable
Lesiò no Tb
Lesió fibròtica antiga
Incidència "no
realitzada”
No realitzada
No s'ha de fer
Normal
Lesió TB
Total

0,8
5,4
5,4
0,8
23,3
4,6
57,4
2,3
100

RESULTATS IGRA


La tècnica de l’IGRA (només es realitzava quan la PT era +) es
va dur a terme en 34 pacients i va ser positiva en 13 casos, 11
ITL i 2 casos de TB.

ALTRES PATOLOGIES DETECTADES
Durant l’estudi es van detectar altres patologies no relacionades
amb la TB. Les més rellevants van ser:






Una sospita de síndrome de Poland.
Un lòbul accessori de la vena àcigos.
Un vessament pleural secundari a miocardiopatia.
Un cas d’HTA.
2 casos d’Hepatitis C Crònica.

ADHERÈNCIA AL PROGRAMA







Força elevada si es compara amb d’altres experiències de
cribratge.
Un 66,7% van realitzar totes les proves de cribratge.
La PT es va fer al 73,6 %, i llegir al 64,3%.
La Rx tòrax es va realitzar a un 73,9%.
El 100% dels pacients als que es va indicar teràpia per TB o ITL
la van finalitzar.

CASOS DE TB “3”


1er cas: Adenitis tuberculosa laterocervical. Vacunat amb BCG.
Va entrar en programa ETODA.



2on cas: Lesions amb cavernes a Rx. de tòrax. Bacil·lifer.
Compartia pis amb 7 persones.



3er cas: Rx. de tòrax amb patró intersticial. Els cultius van ser
positius per M. tuberculosis.

Un quart pacient amb Rx. sospitosa de TB, va ser impossible de
localitzar.

CASOS D’ITL: “29”


29 persones amb PT + (descartant els tres casos de TB) i
orientades com ITL.



Representa un 30,5% de totes les que es van realitzar i un
33,3% de les que es van poder llegir la a les 72 hores.

TRACTAMENT DE LA ITL: (TITL)
Un total 13 participants van ser diagnosticats d’ITL i candidats a
TITL .


Tots tenien una PT + (≥ 10 mm).



11 mostraven un IGRA +, un altre indeterminat i en un altre no
es va realitzar.



En 7 d’ells es va indicar TITL, en d’altres 6 es va desestimar.
Els 7 pacients van finalitzar el tractament.

RELACIÓ PT – IGRA (1)




Només es va realitzar prova d’IGRA als PT + ( 2 excepcions).
13 pacients dels 32 PT + tenien IGRA + (40,6%). 11 ITL i 2 TB.
Tractant la PT com a variable quantitativa continua i l’IGRA com
qualitativa (+/-), trobem aquests valors amb la seva desviació
estàndard.

IGRA (n34)

IGRA + (n13)

IGRA - (n16)

IGRA (n4) no realitzat

IGRA (n1)
indeterminat

Mitjana PPD + mm

16,5 ± 4,40

12,6 ± 4,98

11,25 ± 1,5

15

RELACIÓ PT-IGRA (2)
Al tractar les dues variables com a quantitatives continues i a l’aplicar el
coeficient de Pearson per mesurar la seva relació lineal s’observa una
correlació lineal positiva baixa de 0,305 no significativa,

FEBLESES DE L’ESTUDI


La dificultat en captar els potencials participants quan arriben
a registrar-se al centre d'atenció primària a causa de les
limitacions de temps i espai.



La disponibilitat de servei de radiologia i la seva proximitat al
centre d‘AP.



Només 6 subjectes van referir estar vacunats amb BCG, però
un 65,2% dels pacients PT + eren IGRA -, el que suggereix un
més alt percentatge de vacunació.

CONCLUSIONS
1. Posar en marxa un programa de cribratge per a TB en una
ABS és possible només optimitzant els recursos de que ja es
disposa.
1. Les figures de persones referents i la rapidesa en realitzar les
proves han estat claus per aconseguir una alta adherència.
2. L’efectivitat d'aquest programa es considera elevada detectant
precoçment un alt percentatge de casos de TB i ITL.

