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Processament preanalític:  

Es realitzarà una centrifugació de 4000 
rpm durant 15 min abans de fer les alí-
quotes corresponents  

Per tal d’introduir millores en l’estudi de 
la Síndrome Antifosfolipídica, el Labora-
tori de Referència de Catalunya ha im-
plementat un nou circuit analític.  
Aquestes modificacions introduïdes es 
relacionen amb: 
• canvis en el processament prea-

nalític 
• canvis referents a la determinació 

de l’Anticoagulant Lúpic  
 

   
  
 
 
 
 
Canvis en la determinació de l’AL: 
 
• anul·lació de l’anterior codi  d’Anti-

coagulant Lúpic (6195) 
• creació d’un perfil anomenat 

“Perfil SAF” que inclou proves de 
laboratori definitòries de Síndrome 
Antifosfolipídica (SAF)  i una prova 
comentari 

 Estudi de la Síndrome Antifosfolipídica 

Llançament del 
nou butlletí de no-
tícies LRC e-news 
Commemorant el 20è aniversari 
de la creació del Laboratori de 
Referència de Catalunya, neix 
un nou vehicle informatiu, 

un butlletí digital de publicació 
periòdica que recollirà les notíci-
es i informacions més rellevants 
que esdevinguin en el laboratori.  
 
Serà un instrument interactiu a 
través del qual divulgarem l’ac-
tualitat del laboratori d’anàlisis 
per compartir-la amb vosaltres.  
 
Esperem les vostres aportaci-
ons al contingut del butlletí,  
confiant que l’acollireu amb inte-
rès i desitjant que aquest nou 
canal de comunicació us sigui 
d’utilitat. 
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Perfil SAF:  
 
• Anticoagulant Lúpic (AL) (6196)  
• Silica Clotting Time (SCT) (6197) 
• Comentari A. Lúpic (inclòs a la 

prova 6197) 
• Ac. Anticardiolipina (ACA IgG, 

IgM) (4542, 4543) 
• Ac. Antibeta-2-glicoproteïna (IgG, 

IgM ) (4546, 4547) 
• Comentari AAF (6198) 
 
D’aquesta manera no cal demanar les 
proves per separat, en el perfil ja estan 
totes incloses 

El resultat de la prova Anticoagulant Lú-
pic (6196) passa de ser informat com a 
positiu / negatiu a ser informat el valor 
quantitatiu de les proves que es realit-
zen per a la seva determinació. La de-
terminació de la presència d’AL inclou 
una nova prova, Silica Clotting Time 
(6197), incrementant així la sensibilitat 
per a la detecció de l’AL, tal i com reco-
manen les guidelines.  
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