
        

 

       
    

   
 

      
  

  
  

     
   

     

  

  

 
   

 
 
     
 

   
      

   
          

    

Tecnologies emergents
2019

MALDI-TOF en el diagnòstic de les 
resistències a antibiòtics 

Tipus d’estudi inclòs: estudis observacionals. 
Tipus de centre al qual aplica: centre hospitalari. 
Alternativa a la tecnologia presentada: concentració mínima inhibitòria 
(CMI) i difusió en agar. 
Número de proveïdors/models: MALDI Biotyper + MBT STAR-Carba Assay 
(Bruker Daltonik, Bremen, Alemanya). 
Marcatge CE: Sí. 

Avaluació segons dimensions: 

0 Seguretat 
3 Efectivitat clínica 
0 Cost i avaluació econòmica 
0 Aspectes ètics 
4 Aspectes organitzatius 
0 Aspectes socials i del pacient 
0 Aspectes legals 

Resultats principals de la cerca bibliogràfica (eficàcia i seguretat) 
• Actualment existeix un únic kit comercial per a la detecció de resistències a antibiòtics mitjançant

MALDI-TOF adaptat per a l’ús en laboratoris clínics: MBT STAR-Carba Assay. 
• L’MBT STAR-Carba Assay permet la detecció de resistències a carbapenemas amb un màxim de 2

hores, i amb una sensibilitat del 91-100 % i una especificitat del 98,2-100 %. 
• No s’han identificat assajos clínics aleatoritzats que analitzin l’eficàcia i la seguretat de la tècnica.

Difusió esperada 
• Més del 60 % dels laboratoris de Microbiologia Clínica disposen de MALDI-TOF.
• El seu ús per a la detecció de resistències implicaria afegir passos als protocols actuals de

diagnòstic de malalties infeccioses.
• La pràctica clínica més esperable a curt termini és com a mètode confirmatori dels resultats de les

proves de referència.

Variables prioritzades per a la presa de decisions 
• Sensibilitat i especificitat de les resistències detectades
• Reproductibilitat dels resultats dins i entre laboratoris
• Temps d’obtenció dels resultats

Conclusions 
• Seria convenient disposar d'estudis robustos realitzats en el nostre entorn (o similar) que valorin

l'especificitat i sensibilitat de la tècnica, de l’elenc de microorganismes, així com de l’impacte de la 
integració d'aquesta tecnologia en el funcionament del laboratori, i també en relació amb l'impacte 
pressupostari o cost-efectivitat de la implementació. 

Les persones interessades en aquest document poden adreçar-se a: 
Àrea d’Avaluació. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS) atiq.aquas@gencat.cat 
L’informe al qual fa referència la síntesi se cita de la manera següent: 
Reig-Viader R, Giménez E. MALDI-TOF en el diagnóstico de las resistencias a antibióticos. Barcelona: Agència de 
Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya; 2019. 
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