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IDEA INICIAL 
El meu objectiu és determinar si la PCR 
a temps real amb sondes TaqMan és 
una tècnica sensible i específica per la 
detecció de les mutacions i 
polimorfismes F2G20210A, FV Leiden i 
F12C46T (tres variacions genètiques 
que impliquen un risc en el 
desenvolupament d’episodis 
tromboembòlics) i, en cas afirmatiu, 
aplicar-la. 

 

 

PROCÉS D’ELABORACIÓ 
La primera part del treball consisteix en 
l’explicació dels conceptes teòrics 
necessaris per a la realització de la part 
pràctica. Aquests conceptes teòrics han 
estat elaborats a partir d’articles 
científics, llibres i pàgines web, a més 
de material addicional que m’han 
proporcionat a l’Hospital de Sant Pau de 
Barcelona. 
La part pràctica es divideix en dos 
seccions. En la primera part l’objectiu és 
validar la tècnica de la PCR a temps 
real a partir de la comparació dels 
resultats obtinguts en 50 individus entre 
aquesta tècnica i una tècnica alternativa 
que ja hagi estat anteriorment validada. 
Un cop validada la tècnica, la segona 
part, realitzada al Departament 
d’Hemostàsia de l’Hospital de Sant Pau 
de Barcelona, consisteix en detectar en 
pacients quatre mutacions i 
polimorfismes que impliquen un risc en 
el desenvolupament d’episodis 
tromboembòlics. 
  

 

CONCLUSIONS 
La PCR a temps real, com totes les 
tècniques de laboratori utilitzades en 
diagnòstic, necessiten ser degudament 
validades per tal d’assegurar que tindran 
una sensibilitat i especificitat elevades i 
seran robustes, ja que cal que aportin uns 
resultats altament fiables. Segons els 
resultats obtinguts, la PCR a temps real és 
un 100% sensible i un 100% específica en 
la detecció de les mutacions puntuals i els 
SNP analitzats. 
En l’aplicació de les tècniques és molt 
important prendre mesures preventives per 
tal d’evitar contaminacions entre mostres. 
La PCR a temps real redueix notablement 
aquest risc respecte la PCR convencional 
ja que la manipulació de les mostres per 
part del tècnic és molt inferior. A més, la 
PCR a temps real ofereix resultats de 
forma molt més ràpida que la PCR 
convencional, fent-la així una tècnica més 
eficaç per al diagnòstic de mutacions i 
SNP. 
En definitiva, en els casos en què es pot 
aplicar la PCR a temps real, aquesta 
tècnica suposa un gran avenç respecte la 
PCR convencional degut a que és més 
ràpida, redueix el risc de contaminació i 
manté la mateixa fiabilitat que la 

convencional. 
 
 


