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Abstract 

L’objectiu d’aquest projecte es basa en la realització d’una proposta d’investigació amb nadons 

prematurs que tenen entercolitis necrosant, una colostomia i nutrició parenteral. 

El que es busca és comprovar si la reintroducció del contingut gàstric del nadó al segon tram 

de l’intestí (el no exterioritzat per la colostomia), proporciona una millor evolució en els 

processos de digestió i en general, en el funcionament de l’intestí i milloria del pacient, en 

comparació amb la introducció de suero fisiològic a la mateixa zona. 

És un estudi projectiu, en el qual descric els diferents passos i procediments que seguiria per 

tal de dur a terme la investigació, que en el cas de que pogués fer-se d’alguna manera obtenint 

uns resultats concloents, suposaria un gran pas en l’àmbit estudiat. 

 

 

El objectivo de este proyecto se basa en la realización de una propuesta de investigación con 

bebés prematuros que tienen entercolitis necrotizante, una colostomía y nutrición parenteral. 

Lo que se busca es comprobar si la reintroducción del contenido gástrico del bebé en el 

segundo tramo del intestino (el no exteriorizado por la colostomia), proporciona una mejor 

evolución en los procesos de digestión y en general, en el funcionamiento del intestino y 

mejoría del paciente, en comparación con la introducción de suero fisiológico en la misma 

zona. 

Se trata de un estudio proyectivo, el el cual describo los diferentes pasos y procedimientos que 

seguiría para realizar la investigación, que en el caso de que se pudiese hacer de alguna 

manera obteniendo unos resultados concluyentes, supondría un gran paso en el ámbito 

estudiado. 

 

 

The objective of this project is about doing a research proposal with premature babies who 

have necrotizing entercolitis, a colostomy, and parenteral nutrition. 

What is sought is to verify if the reintroduction of the gastric content in the second part of the 

intestine (the one that is not externalized due to the colostomy), provides a better evolution in 

the digestion processes and in general, in the functioning of the intestine and improvement of 

the patient, compared to the introduction of physiological serum in the same area. 

It is a projective study, in which I describe the different steps and procedures that I would 

follow to carry out the research, that, if it could be done in any way with conclusive results, it 

would be a great step in the studied subject. 
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Introducció  

Justificació (motiu o gènesi) 

A partir de les diferents propostes en les quals la UAB oferia una cotutorització del TdR, vaig 

trobar el tema de la prematuritat. 

Vaig decidir triar-lo ja que em sembla un tema molt interessant en el qual últimament s’estan 

fent forces avenços i estudis per tal de millorar en el màxim grau possible la supervivència dels 

prematurs i, posteriorment, la qualitat de vida tant del nadó com de la família. 

La principal idea era centrar-me en les possibles seqüeles i patologies que es desenvolupen 

més freqüentment,  saber si hi ha malalties que puguin aparèixer amb una major probabilitat, i 

tot això  en funció del grau de prematuritat, tant a curt com a llarg termini. 

Després de contactar amb l’Associació de Prematurs de Catalunya “Som prematurs” i fer una 

primera entrevista personal, em van recomanar centrar-me en una patologia per així concretar 

i aprofundir més.  

Així doncs, van proposar-me tractar sobre l’autisme i la possible relació que tenia amb el fet de 

nèixer prematur, si es que n’hi ha alguna.  

Tot i així, en quant vaig saber que havia entrat al Programa Argó i vaig fer la primera 

entrevista, la meva co-tutora em va anar explicant diversos temes que podem anar trobant al 

món de la prematuritat, degut a que la possible relació prematuritat-autisme em podria portar 

a unes conclusions molt incertes, a més de ser un tema molt complicat d’abordar.  

Em va cridar molt l’atenció un d’ells; l’Entercolitis Necrosant, una malaltia que pot 

desenvolupar-se en nadons molt prematurs, i en la qual s’estan fent forces investigacions per 

tal de millorar la qualitat de vida dels nadons afectats. 

Vaig decidir llavors, que situaria la meva Recerca entorn aquest tema, centrant-me en una part 

concreta d’aquest; els casos en que s’ha d’extreure part de l’intestí i es realitza una ostomia. 

Em va explicar que s’havia comprovat que l’intestí, a l’hora de la recuperació, creixia amb 

major efectivitat en els casos en que es continuava mantenint funcional el conducte en què 

s’havia dut a terme l’extracció.  

A partir d’aquí, volia centrar-me en fer una recerca sobre el fet de que pugui crèixer millor o 

no, en els casos en que es continua administrant contingut gàstric per la part extreta i el seu 

per què, i tot això a partir de diferents fonts d’informació especialitzades en l’àmbit, i ja passar 

a la part més experimental, on pretenia fer una comparativa de dos grups; un en que no 

s’hagués fet res i l’altre en que s’hagués intervingut administrant suero o contingut gàstric a la 

part terminal de l’intestí, a partir de les últimes revisions d’articles referents al tema.  

Els dos grups haurien d’estar formats pel mateix número de nens, amb la mateixa edat 

gestacional, etc. A partir d’aquí observaria que potser el temps per poder tancar l’ostomia és 

menor en aquells funcionalitzats, que era la meva hipòtesi. 
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Tot i aixi, vaig quedar amb la meva tutora i un cirurgià neonatal de l’Hospital Vall d’Hebron per 

parlar del meu tema de recerca i començar a encetar la part experimental.  

Vaig explicar-li quina era la meva hipòtesi i el que pretenia fer per tal de comprovar la seva 

veracitat. Va comentar-me, però, que no podria enfocar la meva investigació tal i com ho 

estava fent, degut a que no es feia el que jo estava proposant com a recerca.  

En els casos en que s’ha de fer una intervenció quirúrgica, el més freqüent és que es faci una 

derivació proximal, que es basa en extreure la part de l’intestí afectada i  es tenca el conducte 

directament, derivant-lo a un altre conducte més distal per tal de fer passar el trànsit digestiu 

més enllà de la zona afectada, i per tant no s’administraria cap tipus de contingut gàstric ni 

suero durant la intervenció per tal de que creixés amb més efectivitat, ja que el conducte ja 

estaria tancat. 

L’altre cas que es dóna, es troba en casos una mica més delicats, i és quan l’intestí del nadó ha 

de reposar durant un temps (normalment són 6 mesos) i no es pot realitzar el procediment 

mencionat anteriorment. En aquests casos, és quan es realitza una ostomia, que es basa en 

l’exteriorització de l’intestí a través de la paret abdominal, unit a la pell amb l’objectiu de crear 

una sortida artificial que va a parar a una bossa on arriba el contingut gàstric. 

A partir d’aquí em va comentar que a Vall d’Hebron sempre s’ha re-introduït el contingut 

gàstric per l’altre  conducte que queda obert com si fos un by-pass per tal de mantenir-lo 

funcional, però no sol fer-se gairebé enlloc, ja que el més freqüent és que s’introdueixi suero. 

Hi ha països, com Anglaterra on no es permet realitzar aquesta re-introducció degut a que es 

considera que augmentaria notablement el risc d’infeccions, i fins i tot degut a que no ho 

consideren ètic. 

Aixi doncs, em va proposar un nou enfocament del treball, afegint a la investigació els casos en 

que s’ha de realitzar una nutrició parenteral, a part de l’ostomia. 

Com a part central, em va proposar investigar si re-introduïr el contingut gàstric disminueix 

més tard el temps de nutrició parenteral, que és el que estem buscant ja que més tard es 

veurà que és el més òptim per tal de reduïr el risc de possibles infeccions i/o complicacions i 

així assegurar una millor evolució en el pacient.  

Tot i aixi, és un tema en el  qual no s’han realitzat investigacions o les que més poden semblar-

se a la investigació que proposo, encara estan pendents d’aprovar-se per preventiva, degut als 

diversos límits que poden aparèixer al tractar-se d’estudis amb nadons tan delicats, i a més pel 

fet de que es tracta d’un procediment que només es realitza a molt pocs hospitals, com a Vall 

d’Hebron.  
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Objectius/ hipòtesi del treball 

· El punt central del treball és, després d’informar-me sobre què és la  prematuritat, centrar-

me en camps més concrets que aquesta pot abordar, com l’entercolitis necrosant, la nutrició 

parenteral, les ostomies i les complicacions que es poden presentar conjuntament. 

Allò que més m’interessaria anar comentant es centra en els casos en que s’ha de realitzar una 

ostomia i que a més se’ls hagi de subministrar una nutrició parenteral, on a uns pacients se’ls 

hi reintrodueixi contingut gàstric i als altres simplement suero fisiològic, que és la part 

novedosa i que pretenc investigar amb la proposta que realitzo, enfocada als diferents efectes 

que pot suposar, i tot això a partir de diferents fonts d’informació especialitzades en l’àmbit. 

· Un cop tingui enllestit tot el que és el marc teòric, ja passaria a la part experimental, en la 

qual pretenc realitzar aquesta proposta d’investigació. 

> L’objectiu d’aquesta proposta seria veure en quin dels dos grups disminueix el temps en que 

s’hagi de subministrar nutrició parenteral al pacient, fet que resulta molt favorable per al nadó 

degut a que es disminueixen els riscs d’infeccions, etc., i conseqüentment es produeix una 

millora més immediata en aquest, derivant potser en l’abans tancament de l’ostomia. 

A partir d’aquí observaria que potser el temps i quantitat de nutrició parenteral és menor en 

els casos en que es re-introdueix el contingut gàstric, que és la meva hipòtesi.  

> Per altra banda, i molt relacionat amb el resultat, podria observar també que el risc 

d’infeccions disminueix degut a que el fet de que s’administri nutrició parenteral és un risc en 

quant a infeccions i altres complicacions, cosa que demostra que com menys temps s’hagi 

d’utilitzar, millor.   

Aquesta recerca seria molt significativa ja que fins al moment gairebé no es reintrodueix el 

contingut gàstric degut a que en nombrosos llocs es sosté que donaria més risc a infeccions a 

més de que no és ètic, i podriem demostrar amb els resultats de l’investigació que proposo, 

que potser no estan en lo cert. 

· Hipòtesi-deducció 

- Problema a investigar dins la proposta: Com afecta la re-introducció de contingut gàstric en 

els casos en que es realitza una ostomia a causa d’una ECN, en el temps d’administració de 

nutrició parenteral i conseqüentment, el risc d’infeccions.  

- Hipòtesi: L’administració de contingut gàstric permetrà uns resultats més òptims i favorables 

en comparació amb els casos en que s’administri suero fisiològic, disminuïnt la quantitat i 

temps de l’administració de nutrició parenteral en el nadó. A més, per aquest mateix motiu, el 

risc d’infeccions també disminuirà. 

El motiu d’això, seria que amb aquesta readministració, hi haurà una millor microbiota en la 

zona afectada del nadó i per tant, es desenvoluparà abans el funcionament digestiu o millorarà 

abans, cosa que permetrà la retirada de la nutrició parenteral més aviat, i aixi es reduirà el risc 

d’infeccions i per tant es produirà una millora en el nadó. 
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- Raonament deductiu: Si la re-introducció de contingut intestinal influeix en una disminució 

d’infeccions i en el temps en que s’hagi de donar una nutrició parenteral, aleshores, si 

administrem contingut gàstric a la part que queda solta a dins de l’intestí a nadons prematurs 

amb entercolitis necrotitzant als quals se’ls hi ha realitzat una ostomia intestinal, obtindrem 

una diferència respecte als que no se’ls hi hagi re-introduÏt el contingut gàstric, que hauràn de 

mantenir una nutrició parenteral durant més temps, que conseqüentment els hi durà al fet de 

tenir més risc de patir infeccions. 

 

 

 



Proposta d’investigació amb nadons prematurs amb ECN, ostomia i nutrició parenteral          
                                                               Lucía Vilalta Llauradó 

9 
 

Estat de la qüestió   

S’han fet més treballs de recerca sobre el tema de la prematuritat, però s’han centrat més en 

l’investigació del que és la prematuritat i en els diferents mètodes que s’utilitzen per a la 

millora del nadó, és a dir, s’han fet treballs descriptius, que seria de manera una mica més 

extensa, el meu marc teòric en quant a la prematuritat. 

En el meu cas, a part d’informar-me sobre aquests aspectes, vull centrar-me en les 

conseqüències que poden haver-hi pel fet d’haver nascut prematur, derivant concretament en 

l’entercolitis necrosant, la ostomia amb administració de contingut gàstric o bé suero fisiològic, 

i a més l’ús de nutrició parenteral en aquests,  i a partir d’aquí fer una proposta d’investigació 

per tal de que es pugui comprovar la veracitat del meu raonament deductiu i hipòtesi. 

Per altra banda, també sé que últimament s’estan fent forces avenços i estudis envers les 

noves tècniques de tractament, que demostren la seva eficàcia degut a la notable millora del 

nadó en diferència a les anteriors tècniques. 

Pel que fa a la meva part de recerca, en la qual vull tractar l’entercolitis necrosant en nadons 

preterme, hi ha hagut diversos estudis que tenien també com a objectiu principal l’investigació 

de la malaltia, juntament amb diversos aspectes i variables, com el fet de que pugui 

desenvolupar-se amb major probabilitat depenent de la flora que hi predomini a l’ambient, 

factors associats amb el desenvolupament de la malaltia, possibles mecanismes de detecció 

anticipada, etc. 

En el meu cas, però, vull centrar-me en les investigacions i informes que s’han situat al voltant 

dels mecanismes d’actuació dels procediments explicats sobre la proposta d’investigació, que 

resultaria útil per tal de  comprovar si en el cas en que es readministra contingut gàstric es 

disminueix el temps en que s’ha d’administrar la nutrició parenteral, com s’ha comentat 

anteriorment. 

La part que resultaria ser el meu marc teòric o la base per a la realització de la meva proposta 

o disseny d’experimentació, s’ha tractat en molts articles d’investigació, els quals s’han anat 

actualitzant més al llarg dels últims anys degut a nous descobriments i observacions que 

s’hagin pogut donar per part dels experts especialitzats en l’àmbit, que treballen cada dia per 

tal de millorar la qualitat de vida dels pacients. 

Per altra banda, la part en la que es centra la meva proposta de recerca, no s’ha realitzat mai 

com a investigació tal i com jo la proposo, ja que el fet de re-introduïr contingut gàstric es 

considera a molts llocs un risc que pot donar lloc a un augment de les possibilitats que es 

donin infeccions i complicacions, entre d’altres factors que es comentaràn més endavant. 

Així doncs, la meva recerca es basa en la proposta o disseny de la investigació que en cas de 

que es fes, donaria lloc al resultat que confirmaria o bé rebutjaria la meva hipòtesi. 

Conseqüentment es tracta d’un treball projectiu, hipotètic, basat en la informació obtinguda a 

través dels diversos articles i publicacions més recents que conformen el marc teòric.
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· ESTUDI TROBAT AMB UNA CERTA RELACIÓ A LA MEVA PROPOSTA 

Per altra banda, cal mencionar que cercant diferents estudis que poguéssin semblar-se a la 

investigació projectiva que proposo, vaig trobar-ne un força afí a les característiques i 

objectius que plantejo al treball, que tot i tractar-se d’un article retrospectiu i amb certes 

limitacions, corroboren amb l’experiència i utilitat de la tècnica utilitzada, les aventatjes que es 

plantejen. 

L’objectiu principal d’aquest estudi, era descriure una tècnica de realimentació en nens amb 

ileostomia, que tot i que en el cas de la nostra proposta sigui una ostomia d’una zona diferent 

al còlon, continua sent una pràctica força semblant.  

A més, també es pretenia observar si amb aquesta reintroducció s’augmentava la corva de 

creixement i la disminució de deishicències  anastomòtiques i dermatitis postoperatòries. 

Una altra diferència envers a la meva proposta, és el fet de que en comptes de reintroduïr-se 

el contingut gàstric tal qual surt per l’estoma, aquest es barrejava amb 50 mL de solució salina 

fisiològica del 0.9% per tal d’augmentar l’aportació de sodi en aquests pacients, i a més se’ls hi 

va afegir l’administració de loperamida per tal d’aconseguir evacuacions més formades per la 

ileostomia, a més de que els pacients sotmesos a l’estudi no es troben sota una nutrició 

parenteral. 

El que si que cal comentar i recalcar d’aquest, són els resultats que es van obtenir amb la 

pràctica, que es situen en torn al fet de que no va haver-hi complicacions relacionades amb el 

procès de readministració per l’estoma distal, ni cap desproporció entre els trams a unir, que 

és el que s’afirma a Vall d’Hebron tot i que es situi més en quant al fet de que no s’augmenta el 

risc d’infeccions.    

Amb aquesta recerca, es verifica també que al augmentar la capacitat d’absorció del segment 

distal de l’intestí mitjançant la realimentació, es redueixen els requeriments de nutrició 

parenteral total, és possible eliminar la colestasis estimulant la circulació enterohepàtica, 

controlar la pèrdua de líquids, corretjir el desequilibri electrolitic i augmentar el guany 

ponderal. 

Això, conseqüentment, permet que durant l‘anastomosi de les dues parts de l’intestí, es pugui 

operar a nens amb major pes i un millor perfil nutricional, degut a aquesta funcionalització 

causada per la reintroducció del contingut administrat, i que a més s’ha vist amb l’estudi que 

ha permés que el tram distal creixés més, evitant síndromes com el de l’intestí curt, i 

problemes a l’hora de realitzar l’anastomosi. 

Aixi doncs, es pot confirmar mitjaçant aquest article, que la realimentació preveu l’atrofia de 

l’intestí distal i augmenta la seva capacitat d’absorció, que permetrà una abans retirada de la 

nutrició parenteral, que és en el que es centra la meva proposta d’estudi, i tenir millor 

preparat a l’intestí quan es realitzi l’anastomosi. 
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A més, es va veure també cap dels pacients va tenir dermatitis perianal postoperatoria, i a 

exepció d’un dels nadons, la resta ha aconseguit, rere un seguiment de dos anys després de 

l’estudi, continuar amb una corva de guany ponderal i de talla normal per la seva edat, 

menjant i digerint adequadament, suposant un gran benefici no només a curt termini, sinò que 

també amb perspectives de futur. 

De totes maneres, es tracta d’un estudi que com s’ha comentat anteriorment, és molt limitat i 

que està basat en dades i resultats passats, cosa que fa que les conclusions no siguin totalment 

fiables i que es precissin més estudis semblants i encarats al mateix camp de la recerca, que 

complemenin i puguin reafirmar o bé refutar els resultats obtinguts.  

[Per veure’l sencer, anar a l’annexe 4] 
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Metodologia  

La proposta d’investigació la faig seguint una sèrie de punts que tracto a partir de la 

informació present al marc teòric i altres mètodes d’obtenció de dades, tenint en compte que 

es tracta d’un projecte/ proposta per a dur a terme la investigació, i no la investigació real.  

Així doncs, es tracten els apartats següents ; 

- Introducció i context de la meva investigació.  

En primer lloc, justifico la meva proposta i la introdueixo abans de començar a explicar amb 

més profunditat el que pretenc realitzar a la investigació que proposo i el que vull obtenir amb 

aquesta, a partir de la informació que ja es coneix del marc teòric, ja que per tal de realitzar 

una proposta el més ferma i compacta possible, es necessita tenir molt clara tota la informació 

en que es basa, a partir de la revisió dels articles més recents d’investigacions semblants que 

puguin abarcar característiques comunes a la nostra proposta d’investigació.  

Aixi doncs, també es defineix molt bé com pretenc realitzar l’estudi projectiu que realitzo, per 

tal d’evitar la possible manca d’interès o dubtes que puguin sorgir per part de personal mèdic 

especialitzat que pugui dur-la a terme, etc., degut a les diferents limitacions que puguin 

presentar-se i que fins ara han tirat enrere a possibles investigadors del tema plantejat. 

- Objectius de la proposta d’investigació. 

Giren al voltant de la verificació o rebutjament de la meva hipòtesi a partir d’un disseny que es 

basa en la comparació de dos grups de prematurs amb entercolitis necrotitzant, ostomia, i 

nutrició parenteral, on el que varia és la re-introducció de contingut gàstric o bé la introducció 

de suero fisiològic.  

-  Definició de la població o mostra de la meva investigació. 

Aquesta és totalment teòrica ja que no disposo d’altres estudis en què basar-me ni altres 

experiències d’altres investigacions semblants que, en el cas de ser un expert especialitzat en 

el tema, podria utilitzar com a pauta, etc.  

Així doncs, s’ha d’utilitzar una aplicació anomenada “Granmo”, que permet obtenir una 

proporció del tamany mostral adaptat a l’estudi, per tal de que aquest pugui resultar el més 

vàlid i acostat a la realitat possible.  

Dins d’aquest apartat defineixo també el temps en que es realitzaria l’estudi, la línia d’edat 

dels nadons amb els quals es realitza la investigació, el seu pes, zona de la intervenció, les 

característiques generals, i els criteris d’inclusió i exclusió dels subjectes, fent que sigui el més 

homogeni possible entre ells, que es determina també de manera teòrica, per tal de poder 

obtenir els millors resultats possibles relatius a l’investigació.  

- Metodologia 

En aquest apartat, es defineix de manera clara i amb més profunditat, com s’hauria de realitzar 

la recerca que proposo, els mètodes que seguiria, els passos que s’haurien de dur a terme, etc.
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A més, també  es defineixen les diferents variables que es presenten i sobre les quals gira la 

proposta.  

- Sistema de recollida de dades. 

Aquest apartat es basa en l’explicació de com s’haurien de recollir les dades necessàries per 

completar l’estudi proposat, i els diferents criteris que haurien de seguir-se per tal d’obtenir  

aquelles que ens interessen.  

- Anàlisi dels resultats i comparació de la informació obtinguda. 

Aquest punt també és una proposta, utilitzada com a exemplificació dels mètodes i sistemes 

de mesura per tal de garantir en el màxim grau possible la fiabilitat i validesa de les dades, i així 

garantir al màxim la qualitat de la mesura. 

Es defineix per tant, com es processaria la informació obtinguda als resultats, com es faria 

l’anàlisi de les dades que ens interessin per tal de contestar el més acertadament a la pregunta 

al voltant de la qual gira tota la investigació, que ha d’adaptar-se al tipus d’estudi i variables 

triades, descrivint al màxim el que li passa a cada subjecte dins la investigació, etc.  

Aixi doncs, he descrit també totes aquelles variables dispersores que hi puguin aparèixer al 

llarg de la investigació, que un cop localitzades en cas de que apareguéssin, han de tractar-se 

tal i com ho descrigui la gravetat de la situació, valorant si causarien l’expulsió de l’estudi del 

pacient que les pateixi, o si simplement s’haurien de passar per alt.  

Per tal de que es presenti el més clar possible, he posat una sèrie de resultats com a exemple, i 

aixi els analitzo per tal de que es tinguin presents tots els criteris i mètodes d’obtenció dels 

resultats, tenint en compte l’exclusió d’algun cas en que s’hagi produït qualsevol inconvenient, 

etc. 

A partir d’aquí, doncs, també es determina com comparar les dades obtingudes amb l’anàlisi 

d’aquestes, per tal d’arribar a una sèrie de conclusions que puguin respondre al problema 

plantejat al llarg de tota la investigació.  

- Limitacions de la proposta. 

Aquest punt es pot trobar en diversos apartats dins la investigació proposada, sense tenir un 

apartat definit, posat que es van trobant a mesures que van apareixent nous apartats, com és 

el cas dels criteris d’inclusió i exclusió a l’hora de triar la població de la investigació, etc.  

- Utilitat de l’estudi. 

Es tracta d’un punt realment important ja que aixi és com es valorarà la importància que té el 

fet de que es realitzi la investigació, deixant clares les conseqüències que comportaria, que es 

centren bàsicament en la millor evolució del nadó i uns resultats molt més favorables, que 

resultarien un pas més en l’ampli món de la prematuritat, causant un canvi molt gran no 

només en els pacients afectats, sinò que també en les seves famílies. 
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Límits del treball     

Una de les limitacions que em puc trobar a l’hora de realitzar la proposta, és que potser no 

disposo de la suficient informació per completar-la, qué és el que més es necessita per tal de 

realitzar qualsevol tipus de disseny d’una investigació.  

És molt important, doncs, tenir accés a la major quantitat d’informació possible, i que aquesta 

estigui actualitzada i enfocada als estudis més recents acords amb el tema de la nostra 

investigació, i tenir-la clara i organitzada.  

En el cas en que això no fos possible, degut a la manca d’aquesta o a la impossibilitat d’accedir 

als articles més recents, etc., resultaria un problema molt gran a l’hora de realitzar la proposta, 

ja que si aquesta no és suficient, no es pot dur a terme, degut a que es basa en tota la 

informació obtinguda anteriorment per tal de ser el més acertada, convincent i bona possible. 

Els límits relatius a la part no experimental, no van més enllà del que ja s’ha mencionat, però 

de totes maneres, no crec que se’m presenti aquest inconvenient degut a que disposo d’una 

ajuda addicional en quant a l’obtenció d’informació, per part del Programa Argó de la UAB. 

Tot i aixi, dins la proposta, com a mode de justificació i en algun altre punt, com ja he 

comentat, aniré mencionant i aprofundint molt més en els límits que es presenten dins 

d’aquesta, que bàsicament responen al fet de que encara no s’hagi realitzat cap investigació 

com la que plantejo, i el per què possiblement no pugui realitzar-se. 
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6. 1. Marc teòric : La prematuritat 

6.1.1. QUÈ ÉS LA PREMATURITAT 

Ser prematur significa haver nascut abans d'hora. Segons la definició més acceptada, 

actualment són prematurs els nens que neixen abans que es compleixin les 37 setmanes de 

gestació. 

Lògicament, com menys setmanes de gestació tingui el prematur en néixer, més problemes 

pot tenir. Aquests solen ser més greus i poden deixar més seqüeles a llarg termini. 

6.1.2. TIPUS DE PREMATURITAT QUE HI HA  

No hi ha una classificació universal, però la següent és una de les més acceptades actualment: 

· Prematur extrem 

Nascut abans de les 28 setmanes de gestació. Afortunadament, en aquest subgrup només es 

troben l’1-2% de tots els nascuts vius. 

Es considera que la setmana que va de la 24 a la 25 és realment decisiva, ja que hi ha una 

diferència força notable en quant a les possibilitats de supervivència del nadó. Es tracta d’un 

tema molt complicat i si no arriba a la setmana 25, a més de que és molt difícil que tiri 

endavant, és totalment impossible que, en el cas de que ho faci, no desenvolupi complicacions 

i seqüeles tant a curt com a llarg termini. És molt dur per als pares, però quan això passa, se’ls 

hi permet decidir si volen continuar o no.  

· Nounat molt prematur 

Nascut entre les 29 i 31 setmanes de gestació. 

Els dos grups anteriors constitueixen, aproximadament el 20% del total de prematurs. Són els 

que tenen afectacions més greus a curt i a llarg termini, més mortalitat i els que absorbeixen la 

major part de recursos econòmics, temps d'assistència i de recerca en neonatologia. 

· Prematur moderat 

Nascut entre les 32 i 34 setmanes de gestació.       

· Prematur tardà. 

Nascut entre les 35 i 36 setmanes de gestació. 
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6.1.3. FACTORS ASSOCIATS  

 

Un dels principals reptes en el maneig de qualsevol gestació és la identificació d'aquelles dones 

amb major risc de presentar un part prematur i poder aplicar estratègies terapèutiques 

específiques que han mostrat la seva utilitat en reduir el part prematur.  

 

· Dones amb història de part prematur anterior abans de les 34 setmanes.  

És el factor de risc més important. El nombre de parts prematurs i l’edat gestacional en què 

van néixer aquests prematurs marquen el risc de la nova gestació. 

· Factors uterins. 

Cirurgia uterina com la conització o traquelectomia; malformacions uterines com l’úter septe o 

bicorne; miomes que deformen la cavitat endometrial. 

· Complicacions de la gestació actual. 

Gestació múltiple; sagnat en el 2n i 3r trimestre; alteracions del volum del líquid amniòtic (per 

excés o defecte); amenaça de part prematur; trencament prematur de membranes; infecció 

sistèmica com la pielonefritis, pneumònia i apendicitis. 

· Nutrició definida per l’Índex de Massa Corporal (IMC).  

Les dones molt primes amb un IMC inferior a 19 tenen més risc de prematuritat, 

possiblement, en relació a la disminució del flux uterí per mal nutrició.  

De la mateixa manera, l’obesitat també és considerada factor de risc, ja que el teixit adipós 

produeix proteïnes inflamatòries que desencadenen el part espontani. 

 A més, aquestes dones tenen més risc de complicacions maternes, com la hipertensió i 

diabetes, que poden provocar que el part s’hagi d’induïr de forma prematura. 

· Període entre part i nova gestació inferior a 6 mesos. 

Això duplica el risc de part prematur. 

· Tabac i consum d’altres tòxics. 

Les dones fumadores tenen més risc de part prematur i de retard de creixement intrauterí 

fetal. 
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· Factors socials.  

El nivell socioeconòmic i educatiu baix i factors psicosocials com l’estrès o la depressió, 

augmenten discretament el risc de prematuritat.  

6.1.4. COM PREVENIR LA PREMATURITAT 

Encara que en la majoria d’ocasions es desconeix la causa útima del part prematur, hi ha una 

sèrie de recomanacions que poden ajudar a disminuir el risc de presentar un part prematur en 

una nova gestació. 

· Avaluació inicial en unitats especialitzades de prematuritat per millorar el resultat obstètric 

en la següent gestació.  

Qualsevol gestant amb antecedent de pèrdua gestacional més enllà de les 17 setmanes de 

gestació o antecedent de part prematur o trencament prematur de mambranes abans de les 

34 setmanes hauria de ser derivada a Unitats de Prematuritat específiques. 

En aquestes unitats se segueix l’evolució d’aquestes pacients amb un control ecogràfic seriat, 

valorant la influència infecciosa en la prematuritat i oferint la possibilitat d’un tractament 

específic segons la situació clínica (com per exemple progesterona, cerclatge uterí, pessari, 

antibiòtics). 

· Període d’almenys 12 mesos entre el part i una nova gestació.  

En el cas en que hi hagi antecedents de prematuritat. 

· Deixar de fumar i evitar el consum de tòxics abans o en qualsevol moment de la gestació.  

Abandonar el tabac durant la gestació redueix el risc de part prematur fins a un 20%. 

· Corretgir dèficit nutricional i anèmia. 

És molt important mantenir uns nivells correctes de ferro, ja que l’anèmia en el 1r o 2n 

trimestre pot incrementar el risc de part prematur. 

En el cas d’anèmia s’aconsella un suplement amb ferro. 

· Suplements d’àcids grassos omega-3.  

És saludable seguir una dieta baixa en greixos i rica en àcids grassos omega-3, presents en l’oli 

d’oliva  i el peix blau, així com el consum de fruites i verdures. 

· Probiòtics. 

 El consum de làctics rics en probiòtics pot reduir el risc de part prematur per la seva acció 

sobre la flora vaginal i la prevenció de la vaginitis bacteriana. 
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6.1.5. PROCEDIMENTS A LA UNITAT DE NEONATOLOGIA AMB PREMATURS 

En sortir del ventre matern, i després de tallar el cordó umbilical, es produeixen canvis vitals 

que han d’anar passant de manera harmònica. Els pulmons han de desplaçar el líquid que els 

ocupava i deixar espai a l’entrada d’aire perquè la respiració sigui efectiva. 

La sang, de la qual només un 10% arribava als pulmons, haurà de passar per ells per poder 

oxigenar-se.  

El tub digesitu haurà de preparar-se al seu torn, per a l’absorció de nutrients. 

En un recent nascut a terme, després d’un part normal, tots aquests canvis solen produir-se 

espontàniament. 

Després d’un naixement prematur, però, és habitual que el neonatòleg hagi de realitzar 

maniobres per facilitar la transició o per estabilitzar al nounat. 

Per tal de fer un millor seguiment del nouvingut, és força freqüent portar-lo a la unitat de 

cures intensives neonatals (UCIN). 

Els prematurs que neixen amb 34 setmanes o menys es traslladen des de la sala de parts amb 

incubadora a la unitat neonatal. Els que neixen amb més de 35 setmanes, si no tenen una altra 

patologia afegida, podran romandre amb la mare. 

Un cop a la unitat neonatal, el personal sanitari trasllada al nounat de la incubadora de 

transport a una incubadora o a un bressol tèrmic. Aquest li proporcionarà un ambient amb la 

temperatura i humitat necessàries per mantenir la seva temperatura corporal entre 36’5 i 37 

graus.  

Els prematurs, degut sobretot a la immaduresa de la seva pell i al seu escàs teixit adipós, tenen 

dificultat per regular la seva temperatura i es refreden amb facilitat, el que augmenta el 

consum energètic i pot agreujar moltes patologies. 

Es registren i controlen  també les constants cardiorespiratòries: 

· La freqüència cardíaca.  

Els nadons tenen una freqüència cardíaca superior a la d’un nen més gran o adult, i sol ser més 

alta com menys setmanes de gestació té el nounat. Durant els primers dies de vida, la 

freqüència cardíaca d’un prematur sol oscil·lar entre 120 i 150 batecs per minut. 

· La freqüència respiratòria 

És més elevada com menys setmanes de gestació tingui el nounat. 

Els prematurs solen respirar 50-60 vegades per minut, i aquesta freqüència augmenta quan té 

problemes respiratoris. A causa de la immaduresa del sistema respiratori i del sistema nerviós 

central, els prematurs poden presentar fluctuacions del ritme respiratori, alternant períodes 

de respiració ràpida amb altres de respiració lenta i superficial. 
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Poden també realitzar pauses respiratòries, que solen ser breus, acompanyades o no de 

descens de la freqüència cardíaca i de la saturació d’oxigen.  

Habitualment es recuperen sols amb un estímul tàctil lleu, però en altres ocasions necessiten 

estimulació o reanimació per part del personal sanitari. 

· La saturació d’oxigen a la sang, que mostra la quantitat d’oxigen transportat per 

l’hemoglobina de la sang per tal que arribi als teixits. 

· La tensió arterial, que és la força que fa la sang sobre les parets de les artèries cada vegada 

que el cor batega. 

Si la tensió arterial és baixa, com passa en pacients greus, pot ser necessari administrar líquids 

per via endovenosa i/o medicació amb accions complexes per tal de normalitzar-la.  

A més de la monotorització, és probable que els prematurs ingressats necessitin altres 

dispositius: 

- Sonda naso o oro-gàstrica (tub que s’introdueix pel nas o per la boca i que arriba fins a 

l’estómac) per on s’administra l’aliment, ja que, per la seva immaduresa els prematurs de 

menys de 32 o 33 setmanes és molt difícil que puguin alimentar-se succionant del pit o del 

biberó. 

- Catèters vasculars centrals o vies perifèriques per on s’administraran la nutrició parental als 

més petits o als més malalts, així com els antibiòtics o altres fàrmacs. 

- Bombes d’infusió per a l’administració lenta de fàrmacs o aliment. 

- Dispositius de suport respiratori. 
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6.1.5.1. TRACTAMENT 

· Nutrició especial. 

El prematur necessita una nutrició especial per assolir el creixement ideal, considerant com a 

tal el que hagués tingut en néixer al final de la gestació.  

Això és més difícil d’aconseguir com més prematur i de menor pes és el nounat. 

Els prematurs menors  de 31-32 setmanes de gestació i amb pes inferior a 1250-1500g 

aproximadament, necessiten durant els primers dies de vida nutrició parenteral via 

endovenosa, que s’administra per un catèter central. No obstant això és molt important iniciar 

l’alimentació enteral (via digestiva) en les primeres hores de vida si el nadó està estable. 

El millor aliment per a tots els nadons, i encara més per als prematurs, és la llet de la seva 

pròpia mare, que li aportarà múltiples factors que disminuiran el risc de moltes complicacions.  

Després dels primers dies, se li afegiran diferents nutrients (fortificants) per optimitzar el 

creixement. 

· Risc d’infeccions. 

S’administren antibiòtics als prematurs que tenen risc d’infecció en el moment del part o que 

adquireixen una infecció durant l’ingrés. Si la infecció no es confirma, els antibiòtics s’han de 

suspendre el més aviat possible. 

· Dificultat per respirar. 

Poden necessitar ajuda per mantenir una respiració eficaç.  

Per això es fa un ús d’oxigen suplementari, suport amb ventilació no invasiva o invasiva, 

administració d’un agent tensioactiu, etc. 

· Alteració de les constants hemodinàmiques (freqüència cardíaca, tensió arterial...). 

Si el pacient presenta aquestes alteracions requerirà suport hemodinàmic: amb un augment 

del volum intravascular i/o amb mediació per augmentar la contractilitat cardíaca o el to dels 

vasssos sanguinis. 

El tractament de les diferents complicacions és específic per a cadascuna d’elles. 

6.1.6. LES CURES CENTRADES EN EL DESENVOLUPAMENT  

Les Cures Centrades en el Desenvolupament (CCD) són unes mesures instaurades a les Unitats 

de Cures Intensives Neonatals (UCINs) per tal de disminuir els agents estressants per al nadó i 

fomentar l’activa participació dels pares en les cures dels seus fills, afavorint així el seu 

desenvolupament. 

Els nadons prematurs, per la immaduresa anatòmica i funcional dels seus òrgans i sentits, 

tenen una capacitat limitada d’adaptació al medi.  
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Són molt vulnerables i sensibles a estímuls com la llum, el soroll, les manipulacions, el dolor o 

la gravetat, que els arribarien molt esmorteïts si estiguessin a l’úter matern. 

En aquest sentit, avui dia se sap que els factors ambientals als quals estan exposats els 

pacients prematurs a la UCIN constitueixen un aspecte decisiu en la seva evolució a llarg 

termini. 

La implementació dels CCD comporta un canvi en la forma de treball, ja que la individualització 

de les necessitats de cada pacient i la seva família passen a ser el centre d’atenció, i no les 

rutines estrictes. 

Les mesures per tal de reduir l’impacte d’agents estressants tenen a veure amb els factors 

següents: 

· El so. 

En aquest sentit, al nounat els sorolls intensos li poden provocar molt estrès i fins i tot pèrdua 

auditiva. 

S’han d’adoptar, doncs, mesures de conrol ambiental com fer ús de sonòmetres per alertar de 

l’ascens dels decibels, utilitzar cobertors d’incubadores que esmorteeixin el so, etc. 

 

 

Aquest tipus de controls del 

soroll són molt freqüents a la 

UCIN. 

 

· La llum. 

Fins a les 37 setmanes no és necessària la llum per al desenvolupament visual. 

Tot excés de llum provoca un important estrés sensorial al nounat. 

Es recomana que el prematur no estigui exposat a més de 60 luxs (en funció de l’edat 

gestacional); que no se l’exposi a major intensitat lumínica en les exploracions/manipulacions, 

que s’usin llums indirectes, fonts de llum natural, que es facin servir cobertors d’incubadores, 

etc. 

· Mínima manipulació.  

S’han d’intentar agrupar les explotacions i cures que calgui realitzar al nadó i adaptar-se als 

seus descansos i desvetllaments. 
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· Cures posturals. 

Després del neixement, el nounat prematur està sotmès a una important influència de la 

gravetat i perd els límits espacials i la contenció que li proporcionava l’úter. Per això, és 

possible observar l’aparició de moviments desorganitzats del cos. 

En aquest sentit es recomana simular la posició intrauterina i mantenir la contenció i posició 

correcta, que incrementen la seguretat i tranquil·litat del nadó, milloren la tolerància a les 

manipulacions i disminueixen la percepció del dolor i estrés. A més, afavoreixen la funció 

respiratòria, la tolerància gastrointestinal, la son, estimula el desenvolupament sensorial i 

motor i prevé les deformitats musculoesquelètiques i les lesions cutànies. 

6.1.7. EL “MÈTODE CANGUR” 

El contacte pell a pell entre el nadó prematur i la seva mare permet establir els primers vincles 

afectius. A més, però, accelera la maduració neurològica del nouvingut, millora el seu 

creixement i desenvolupament i afavoreix l’alletament matern. 

Tots els nadons són molt fràgils, i presenten la necessitat d’estar amb la seva mare i mamar 

just quan neixen. Un nadó prematur, però, encara té aquesta necessitat més accentuada.  

El mètode cangur és això, deixar que la mare segueixi sent l’entorn on el prematur creixi. 

 

 

 

 

 

Fins fa uns anys, el protocol neonatal indicava que el nounat s’havia de separar dels seus 

pares, posar-lo dins d’una incubadora, amb llum les 24 hores del dia, i ser alimentat via biberó. 

Passaven setmanes i els pares no rebien el seu fill fins que no era donat d’alta. 

La tècnica del mètode cangur (o de pell a pell) és justament el contrari d’això. 

Els seus orígens es remunten a Colòmbia l’any 1979, quan els doctors Rey i Martínez, de 

l’Hospital de San Juan de Dios de Bogotà, van idear un sistema revolucionari d’atenció als 

prematurs. La falta de mitjans econòmics i la falta d’incubadores feia que la mortalitat en els 

casos de prematuritat fos molt elevada si es tenia en compte el protocol inicial. Així doncs, van 

pensar en posar els nadons en contacte pell a pell entre els pits de la seva mare totes les hores 

del dia; els nadons evolucionaven més de pressa, guanyaven pes i respiraven sense 

interrupcions, que són els principals problemes que presenten els fills preterme, i es reduïa, 

per tant, la mortalitat neonatal. 

Els resultats satisfactoris del mètode cangur van fer que la tècnica s’estengués ràpidament a 

altres països. 
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D’aquesta manera, des de l’any 2002, l’OMS compta amb una guia per a la seva 

implementació a tot el món. 

La seva aplicació pot ser contínua, com a alternativa a la cura intensiva d’una incubadora quan 

l’equip mèdit creu que el nen està prepatat, o intermitent, combinant el contacte pell a pell 

amb la mare o el pare durant un mínim de dues hores, per compensar l’estrès de treure’l de la 

incubadora.  Tot això atenent a les necessitats particulars de cada nounat. 

Els beneficis que comporta l’ús d’aquest mètode són: 

· Beneficis físics. 

Aquest contacte ajuda a mantenir una temperatura corporal òptima i permet una major 

estabilitat de les seves constants vitals, a més d’afavorir la lactància materna i estimular la llet 

de la mare. 

Aquests beneficis s’han observat sobretot en el cas dels nadons prematurs ingressats, on a 

més a més es redueixen les infeccions nosocomials, és a dir, aquelles obtingudes als hospitals, 

que solen precisar d’atenció sanitària. 

· Beneficis psicològics i emocionals. 

Es creu que enforteix el vincle afectiu i emocional amb els pares, fent que els nadons es sentin 

més segurs i protegits. A més, ajuda a millorar tant el desenvolupament mental com el 

desenvolupament psicomotor del nadó a causa del moviment de qui el porta, ja que estimula 

l’equilibri i control postural. 

· Beneficis a llarg termini. 

Afavoreix un major desenvolupament del cervell a nivell cognitiu i executiu i una millor 

maduració del sistema nerviós, així com una millor canalització de l’estrès. 

· Beneficis per als pares. 

Els pares també obtenen beneficis, ja que a més d’afavorir la recuperació pospart i augmentar 

la seguretat dels pares, en la mare també millora i estimula la lactància. 

Un bon exemple dels centres on més es practica aquesta tècnica a Catalunya seria l’Hospital de 

Sant Joan de Déu, sent pioners en la introducció del mètode cangur, promoure la lactància 

materna fins i tot en els casos més complexos, i oferint tant a les famílies com al nounat, tota 

l’ajuda que aquests necessitin durant les 24h del dia. 
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6.1.8. ELS BENEFICIS DE LA LLET MATERNA 

El subministrament de llet materna és essencial ja que és l’únic aliment que conté anticossos i 

altres substàncies que protegeixen al nadó de malalties o infeccions. 

Durant la lactància, el cos de la mare produeix tres tipus de llet diferent; 

- Durant els primers quatre dies després del part, es produeix un tipus de llet anomenada 

calostre, que conté una gran quantitat d’immunoglobulines que protegiran al nadó contra 

possibles infeccions. A més també conté grans quantitats de proteïnes, minerals, vitamines, 

etc. Té un pH més àcid que l’últim tipus de llet que es produeix, que ajuda al buidament gàstric 

i facilita la primera deposició del nadó. 

- Després d’aquests quatre dies es produeix una llet denominada llet de transició, que rep 

aquest nom degut a que es va modificant fins aconseguir la composició de l’últim tipus de llet; 

la llet madura.  

- La llet madura s’aconsegueix aproximadament cap al 15è dia. Posseeix molta més aigua que 

les llets anteriors, i conté proteïnes, greixos, minerals, vitamines, i carbohidrats.  

Aquesta llet és capaç de proporcionar al bebé tots els nutrients que necessita durant els 6 

primers mesos de vida.  

És especialment important en els nadons prematurs, que necessiten nutrients diferents als que 

necessiten els nascuts a terme. La llet materna, denominada en aquest cas llet preterme, sol 

produïr-se durant el primer mes i conté doncs, els nutrients que aquest necessita i que 

l’ajudaran a prosperar amb major efectivitat, adaptant-se a les necessitats nutricionals del nen 

de manera personalitzada.  

Aquesta llet sol tenir un major contingut en proteïnes, vitamines liposolubles, greixos, calories, 

clorur sòdic (NaCl), etc. 

S’ha de tenir en compte que els nadons prematurs no poden lactar per si mateixos fins arribar 

aproximadament a la setmana 32-34, ja que succionen de manera inadequada i sense 

efectivitat.  

 Per aquests casos, encara que no puguin succionar de manera autosuficient, podràn ser 

alimentats a travès d’una sonda que va desde el nas o la boca fins a l’estòmac del nadó.                          

A partir d’aquí és important que es dongui a terme la succió no nutritiva, que es produeix 

quan el nen es troba al pit de la mare mentre se li subministra la llet a través de la sonda i a la 

vegada s’estimula el reflexe de succió del prematur. 

La llet de la mare pot ser suficient durant les dues primeres setmanes, però després serà 

necessària la suplementació de la llet amb fortificants que aportin calci, fòsfor, proteïnes i 

calories extra, per tal d’aconseguir un major creixement. 

 A més, aquesta suplementació pot iniciar-se de manera estàndar o individualitzada, per tal 

d’adaptar-se al màxim a les necessitats del nadó. 

També és molt possible que el sistema digestiu del bebé no s’hagi desenvolupat del tot.  
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En aquest cas la llet materna és més més fàcil de digerir i l’ajudarà a més, a completar el 

desenvolupament del seu sistema digestiu, gràcies a diverses substàncies que conté de 

manera natural, com hormones, factors de creixement, etc., que marquen la gran diferència 

respecte a altres formes d’alimentació del nadó, com la llet de fórmula. 

6.1.9. COMPLICACIONS QUE PODEN TENIR A CURT I A LLARG TERMINI 

6.1.9.1. COMPLICACIONS QUE PODEN TENIR A CURT TERMINI 

· Mal control dels nivells de glucosa en sang. 

A causa de la seva immaduresa en els sistemes de regulació de la glucosa i a tenir menys 

dipòsits de glucagó i greix, poden presentar un descens dels nivells de glucosa (hipoglucèmia), 

el que pot comportar risc neurològic. 

No obstant això, també poden tenir dificultat per metabolitzar la glucosa i tenir nivells massa 

elevats (hiperglucèmia) que també poden tenir efectes molt negatius. 

· Nivells baixos de glòbuls vermells (anèmia). 

Pot ser per falta de pas de sang des de la mare a través del cordó umbilical, infecció, 

extraccions sanguínies repetides, etc. Si l’anèmia és important pot comportar taquicàrdia, mala 

oxigenació i pot ser necessària una transfusió de sang. 

· Coloració groga de la pell. 

A causa de diferents motius que comporten ascens de la bilirubina: immaduresa hepàtica, 

reabsorció d’hematomes, incompatibilitat de grup sanguini entre la mare i el nounat, etc.       

De vegades, requereix tractament en forma de fototeràpia i, excepcionalment, altres 

tractaments més complexos. La bilirubina actua com a antioxidant beneficiós per al pacient, 

però, si la xifra supera determinats valors, pot produir dany en el sistema nerviós central. 

· Infeccions. 

Els prematurs tenen més risc d’infeccios per la seva immaduresa en els mecanismes de 

defensa, ja que molts d’ells neixen abans de la transferència d’immunoglobulines maternes a 

través de la placenta, sobretot en l’últim trimestre de la gestació. 

· Insuficiència respiratòria.  

Els pulmons són els òrgans que presenten més immaduresa en el nounat prematur.  Per ajudar 

a la seva maduració, així com a la d’altres òrgans, quan es preveu un naixement abans de les 

34 setmanes de gestació, sempre que sigui possible, s’administraran corticoides a la mare per 

tal d’afavorir el desenvolupament dels pulmons del nadó entre d’altres òrgans. 

Si després del naixement el nadó presenta dificultat respiratòria, a causa de la seva 

immaduresa pulmonar, requerirà suport respiratori durant els primers dies mitjançant 

l’administració d’un altre fàrmac (un agent tensioactiu exogen) que contribueix a la maduració 

pulmonar.  
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· Hemorragia cerebral o dany a la substància blanca cerebral (leucomalàcia). 

És la complicació més temible en el prematur. És més freqüent en prematurs immadurs i en 

aquells que tenen patologies greus. Hi ha hemorragies o leucomalàcies de diferents graus, en 

diferents parts i amb diverses extensions que comporten pronòstics diferents. 

· Persistència del conducte arteriós. 

És el conducte que comunica l’artèria aorta amb la pulmonar i s’ha de tancar espontàniament 

en les primeres hores o dies de vida. En el cas que això passi, pot comportar sobrecàrrega 

cardíaca o pulmonar. 

· Apnees. 

Pauses respiratòries, més o menys prolongades, degudes generalment a la immaduresa del 

sistema nerviós del prematur.  

Habitualment, s’acompanuen de disminució de la freqüència cardíaca i/o de la saturació 

d’oxigen. 

· Inflamació intestinal greu.  

Pot ser una de les complicacions més greus del prematur. Es deu al fet que no arriba suficient 

sang a una zona més o menys extensa de l’intestí i es produeix una lesió a la mucosa intestinal 

que pot ser extensa o arribar a la perforació (Entercolitis Necrosant). 

6.1.9.2. COMPLICACIONS QUE PODEN TENIR A LLARG TERMINI 

Els pacients prematurs poden tenir problemes mèdics, de desenvolupament o de 

comportament, que continuen fins a la infantesa o són permanents. 

Com més prematur i menor sigui el seu pes en nèixer, més gran serà el risc de complicació, 

però, no és possible predir el desenllaç clínic a llarg termini en funció d’aquests factors. 

Les possibles complicacions més freqüents a llarg termini són: 

· Problema en el desenvolupament i maduració pulmonar, denominat displàstia 

broncopulmonar (DBP).  

Es tracta d’un transtorn pulmonar que afecta a llarg termini (crònic) i que el que fa és produïr 

un desenvolupament anòmal del teixit pulmonar.  

Es caracteritza per la inflamació i formació de cicatrius als pulmons. 

· Retard en el creixement. 

· Retard o discapacitat neurosensorial, mental o transtorns de conducta. 
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6.1.10. ESTIMACIÓ DE PARTS PREMATURS A CATALUNYA DURANT EL 2017 

He decidit fer una sèrie de gràfics per tal d’observar el percentatge de parts prematurs l’any 

2017 en funció de diferents edats, compreses entre menys de 15 anys fins als 50 anys o més. 

L’objectiu principal és observar i analitzar-los a partir de la comparació de les dades 

enregistrades. Així doncs, podré obtenir una possible conclusió de l’incidència de parts 

prematurs a partir de les edats corresponents. 

He fet tres representacions gràfiques dels diferents percentatges dels nadons nascuts de 

manera prematura en relació a les diferents edats de les respectives mares. 

El primer gràfic ens mostra la quantitat de naixements de nens preterme originats de manera 

natural, el segon ens mostra aquells provocats per cesària i l’últim representa el total de parts 

prematurs, originats tant de forma natural com per cesària. 
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En conjunt es poden observar una sèrie de resultats molt similars: 

Es pot veure que el percentatge més elevat de parts prematurs que es donen, és a l’edat de 

menys de 15 anys i, posteriorment a l’edat de 50 o més anys. 

Això és degut a que el cos d’una noia de menys de 15 anys no està físicament preparat per a 

tenir un fill. Aquest fet repercuteix de manera notable a l’hora de que aquest no pugui estar el 

temps de gestació que li correspondria, derivant en un part prematur, ocasionat bàsicament 

una sèrie de complicacions degudes a la falta de capacitat que té el propi cos de mantenir-lo a 

dins la mateixa panxa de la mare.  

Es pot observar que dins d’aquesta franja d’edat hi ha una gran quantitat de parts prematurs 

naturals, al contrari que els produïts per cesària, que són nuls. Això és degut, segurament, a 

que en els parts prematurs naturals de nenes de menys de 15 anys no seria necessària la 

cesària degut a que, el cos de la mare, normalment, ja ha de donar a llum abans d’hora degut 

a la seva impossibilitat de mantenir al nadó per ell mateix tot el temps que aquest necessitaria, 

corroborant el que hem dit al paràgraf anterior.  

En els parts per cesària, la major quantitat de parts prematurs es produeixen a l’edat d’entre 

15 i 19 anys. Això deu ser degut a que en aquestes edats el cos continua sense estar totalment 

preparat i es prefereix programar una cesària per tal d’evitar més complicacions de les que 

poden haver sorgit al llarg de la gestació i tenir-ho tot mínimament més controlat.  

Passa una cosa semblant amb les dones de 50 i més anys.  

És en general la segona franja més elevada, sobretot en els parts naturals. Això és degut a que 

a partir dels 50 cap amunt, el cos també deixa de ser tan apte per a tenir un fill, a més de que 

és més difícil.  

Es deu a que és una edat en la qual les dones comencen a tenir la menopausia, que es defineix 

com la desaparició de l’ovulació i per tant de la menstruació i, biològicament es refereix al 

període de vida que antecedeix i segueix el fi de la capacitat reproductiva de la dona. 
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Tot i així, en els casos en que s’aconsegueixi deixar enrere aquest factor, i es pugui engendrar 

un fill, (ja sigui de manera natural o com seria més comú amb ajuda reproductiva), pot deparar 

tot i així complicacions al llarg de la gestació, derivant en un part prematur.  

En els parts prematurs per cesària, aquest grup es troba en tercera posició, però segueix de 

molt a prop al segon grup més elevat, que és el que va de 45 a 49 anys, on podriem associar 

també el possible inici de la menopausia, a més d’altres factors associats, com complicacions 

de la gestació actual causats per una gestació múltiple, factors uterins, dones amb història de 

part prematur anterior abans de les 34 setmanes, període entre part i nova gestació inferior a 

6 mesos, ja que el cos pot no estar totalment preparat, etc. Així doncs, per tal d’evitar altres 

complicacions i tenir-ho també una mica més controlat, es programa una cesària. 

Amb el gràfic podem observar i dir, com a mode de conclusió, que l’edat ideal per a tenir un fill 

sà i amb menys risc de nèixer prematur oscil·la entre els 25 i els 34 anys, que és quan el cos de 

la dona és totalment fèrtil; amb uns òvuls joves i fèrtils i un cos que per tant, es troba 

totalment preparat per a concebre, engendrar, i posteriorment donar a llum a un fill (sense 

tenir en compte possibles complicacions externes, mutacions genòmiques, etc). 
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6. 2. Marc teòric : L’Entercolitis Necrosant  

6.2.1. QUÈ ÉS L’ENTERCOLITIS NECROSANT 

L’Entercolitis Necrosant o Necrotitzant és una malaltia greu que afecta a nadons acabats de 

nèixer, en especial prematurs, amb una incidència i morbimortalitat elevades. 

És l’urgència quirúrgica més freqüent a les UCI neonatals.  

No es coneixen les causes exactes de per què es produeix, però el que si que s’ha observat, és 

que la seva incidència és major com més prematuritat i baix pes es presenti en el nounat. 

El 90% dels nens afectats són prematurs, i la seva freqüència en menors de 1500g va de 1 a 

5%, augmentant progressivament com menor sigui el pes i edat de gestació del nadó. 

Es presenta com una síndrome gastrointestinal que comprèn símptomes de diferents tipus i 

molt variables, com distensió i hipersensibilitat abdominal, intolerància a l’alimentació, etc. 

De totes maneres, es produeix quan el nadó ja presenta una certa evolució i ja és capaç 

d’ingerir aliment enteralment.  

Així doncs, no té tanta relació amb el fet de que siguin prematurs extrems ja que tot i que sigui 

un gran detonant per al desenvolupament de la malaltia, acaba desembocant més bé un 

problema quirúrgic, més que de prematuritat.  

6.2.2. COM AFECTA 

Pot afectar de diverses maneres; desde la recuperació sense seqüeles, fins un cas greu de 

peritonitis, una inflamació del peritoneu deguda generalment a una infecció, o de sepsis, una 

malaltia greu que es dona quan el cos té una gran resposta immunitària a una infecció 

bacteriana que té major risc amb persones amb sistemes immunitaris debilitats, com és el cas 

d’un nadó prematur, sent capaç de causar la mort del nen. 

L’Entercolitis Necrosant es defineix com necrosis per coagulació i inflamació de l’intestí del 

lactant. Tot i que pot abastar tot el conducte, les zones més afectades solen ser l’ili i el còlon 

proximal.  

Habitualment, es troben perforacions, tot i que no sempre. El que si que és comú en tots els 

casos, és l’aparició de zones de necrosi transmural sobre la vora antimesentèrica; una porció 

del peritoneu que cobreix l’intestí prim i l’uneix a la paret abdominal superior. 

Poden aparèixer també zones amb bombolles subseroses que corresponen a zones de 

neumatosi. 

El que es troba més freqüentment (fins a un 75% dels pacients) és la necrosi per coagulació, 

que pot ser transmural o limitada a la mucosa; abundant així, zones d’hemorràgia, inflamació, 

ulceració i edema (presència d’un excès de líquid). 
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6.2.3. COM ES PRESENTA 

L’ECN es presenta amb signes i símptomes digestius i sistèmics. 

El que sol trobar-se de manera molt precoç a l’hora de diagnosticar la malaltia, sol ser un canvi 

en la tolerància alimentària del prematur, que tenia una bona evolució fins al moment i que 

comença a presentar restos gàstrics. A partir d’aqui, poden presentar-se nombrosos 

símptomes i maneres de diagnosticar la malaltia amb la major certesa possible, cosa que és 

molt important. 

L’isquèmia, l’hipercreixement bacterià, i la resposta inflamatòria sistemàtica, intervenen de 

forma predominant en el desenvolupament del procès, en una proporció diferent que potser 

difereix d’uns casos a altres. 

La forma clàssica de presentació d’ECN inclou diversos signes, com el retràs en el buidament 

gàstric amb restes de bilis, distensió abdominal degut a la dil·latació de l’intestí, amb parets 

molt primes i algunes zones hemorràgiques i amb dipòsit de fibrina. 

El curs sol ser d’empitjorament progressiu, amb abdomen cada cop més distès i doloròs a la 

palpació. 

Els símptomes sistèmics associats són inespecífics i amb un ampli grau d’agudesa i gravetat.  

Pot anar desde l’aparició d’apnees, hipotensió, alteració del patró respiratori, inestabilitat 

hemodinàmica amb bradicàrdies fins letargia, shock sèptic o CID (coagulació intravascular 

disseminada), trombosis obstructives a la microcirculació, necrosi i disfuncions orgàniques. 

Tot i aixi, davant la sospita clínica d’ECN, és necessari que es realitzi un hemograma que 

informi de possibles irregularitats i anomalies en quant a la quantitat de determinades 

substàncies que es presenten a la sang, que poden portar al possible diagnòstic de la malaltia.  

També es pot investigar en les femtes presència de sang i altres substàncies que puguin 

confirmar la sospita d’ECN, a més de la realització d’altres cultius. 

Per tal de confirmar el diagnòstic, és essencial realitzar una radiografia de l’abdomen  o el 

seguiment de diverses, que vagin mostrant més clarament la presència de signes d’ECN.  

 

El signe més representatiu seria la neumatosi intestinal, que es 

presenta en el 95% dels casos, i que es manifesta per bombolles de 

gas intramural o en forma lineal, que representa el cúmul de gas 

producte del metabolisme bacterià.  

A més, ha de considerar-se l’ultrasonografia com un mètode útil en 

el diagnòstic de la malaltia en els casos en que hi ha una sospita 

clínica no confirmada radiològicament. 
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És important mencionar, per una altra banda, la classificació elaborada per Bell (1978), segons 

les característiques de les manifestacions clíniques, que permet classificar als nens afectats en 

diversos estadis amb valor pronòstic i orientatiu sobre l’evolució en el temps i tractament a 

realitzar;  

 

Classificació de la ECN segons els Estadis de Bell 

1. Sospita d’ECN 
               - Signes sistèmics lleus: apnees, bradicàrdia, inestabilitat tèrmica, letàrgia 
               - Signes intestinals lleus: distensió abdominal, restos gàstrics, sang oculta a les femtes 
               - Radiografia d’abdomen; normal o amb signes no específics 

2. ECN confirmada 
               - Signes sistèmics  moderats 
               - Signes intestinals addicionals: silenci abdominal, dolor a la palpació de l’abdomen 
               - Signes radiològics específics: neumatosi intestinal o gas al sistema portal 
               - Alteracions analítiques; acidosis metabòlica, trombocitopènia 

3. ECN avançada 
              - Afectació sistèmica greu: hipotensió arterial, signes evidents de shock 
              - Signes clínics de peritonitis 
              - Signes radiològics de gravetat (neumoperitoneu) 
              - Alteracions analítiques: acidosis metabòlica i respiratòria, trombocitopènia, coagulació 
intravascular disseminada, proteïna C molt elevada 

 

6.2.4. TRACTAMENT  

6.2.4.1. TRACTAMENT MÈDIC 

Un cop diagnosticada la malaltia, el tractament mèdic consisteix en diferents mecanismes 

d’actuació com repòs intestinal, nutrició parenteral (per via intravenosa), correcció de les 

alteracions hematològiques i/o entercolítiques que puguin estar presents, descompressió 

intestinal amb aspiració, antibiòtics endovenosos d’ampli espectre (de manera molt controlada 

per tal d’evitar possibles factors de risc), i algunes mesures de suport com l’assistència 

respiratòria en cas d’apnees, la correcció d’acidosi, trombopènia, etc. 

A més, és molt important també assegurar una perfusió i transport d’oxigen adients, amb la 

quantitat suficient de líquids i mantenint el nivell hematòcrit (volum de glòbuls en relació al 

total de la sang, sent de més del 35%). 

És primordial començar el més aviat possible un cop es diagnostiqui la malaltia, degut a la 

seva ràpida i fatal progressió. 

A partir d’aquí, és essencial fer un seguiment que inclogui la monitorització clínica, analítica i 

radiografies seriades per tal de valorar els efectes i possibles progressos del tractament. 



Proposta d’investigació amb nadons prematurs amb ECN, ostomia i nutrició parenteral          
                                                               Lucía Vilalta Llauradó 

33 
 

6.2.4.2. TRACTAMENT QUIRÚRGIC 

En els casos, però, en que la malaltia progressi amb necrosi de paret intestinal i perforació, és 

necessària la intervenció quirúrgica urgent degut al ràpid deteriorament que es produeix. 

La decisió d’intervenció és clara en els casos en que es detecta la presència de 

neumoperitoneu, que és el signe per excel·lència de l’Entercolitis Necrosant. 

Tot i aixi, està demostrat que la necrosi i/o perforació ocorren en ocasions sense evidència 

radiològica d’aire lliure, pel que les indicacions quirúrgiques han de ser valorades i ampliades.   

A més s’ha de tenir en compte també que en els casos en que es presenta una neumatosi 

intestinal, que com hem comentat anteriorment també es tracta d’un signe gairebé inequívoc 

de la presència de la malaltia, no es correlaciona amb la gravetat de la malaltia, sinò en la seva 

extensió. 

Hi ha, doncs, diversos signes que puguin portar a la decisió d’operació, però no sempre són 

totalment fiables i clars, derivant en una difícil i important decisió que han de prendre els 

professionals a partir de diverses valoracions.  

Es tracta d’un tema molt complicat, i més en els grups de més risc, ja que la mortalitat és 

inversament proporcional al pes i a la edat de gestació, sent més freqüent en els grups d’un 

pes inferior als 1000g, amb tases superiors al 50%, a més de presentar majors possibilitats de 

patir diferents complicacions durant i posteriorment a l’intervenció quirúrgica. 

Per una altra banda també hi ha altres signes clínics, com el fet de que es manifesti un 

deteriorament clínic, malgrat el tractament mèdic intensiu. No constitueix una indicació 

absoluta de cirurgia, però la seva aparició i empitjorament progressiu sí contribueixen a 

identificar aquells pacients amb ECN avançada. 

Un altre signe també seria un resultat de paracentesi positiva, que és altament específica de la 

malaltia. Tot i aixi no és una tècnica que s’utilitzi freqüentment, i no ha de substituïr a altres 

determinacions clíniques o radiològiques. 

Un cop es pren la decisió de realitzar una intervenció quirúrgica, s’ha de pensar també amb 

deteniment què es farà exactament, doncs cada pacient té les seves característiques. 

S’han descrit diverses tècniques amb un objectiu comú; conservar la major longitud de 

l’intestí viable possible respectant la vàlvula ileocecal, un múscul de l’esfínter situat a la cruïlla 

de l’intestí prim i l’intestí gros, i que s’encarrega de limitar el reflux del contingut del còlon a 

l’ili, per tal de minimitzar les complicacions que es puguin presentar.  

La gran varietat de tècniques descrites reflexa la complexitat d’una patologia molt variable per 

a cada afectat, on el tractament ha de valorar-se de manera individualitzada depenent del 

grau d’afectació, extensió de les zones necròtiques, situació clínica del pacient, cures 

postoperatòries disponibles, etc. 
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6.2.4.2.1. ABORDAR EL PROBLEMA 

Normalment, és més aconsellable començar a abordar el problema amb un drenatge 

peritoneal, que consisteix en realitzar una petita incisió en la pell, en el quadrant inferior dret 

o esquerre de l’abdomen segons on s’identifiqui que radiològicament es troba el cúmul d’aire 

o líquid. A partir d’aquí, el drenatge s’introdueix en la cavitat peritoneal, i el líquid obtingut es 

quantifica, es valora el seu aspecte, i es remet per un cultiu. 

Ha de quantificar-se diàriament el contingut drenat i les seves característiques, i és retirat en 

quant s’evidencia l’ausència de sortida de líquid peritoneal, distensió abdominal, desaparició 

de l’aire en cas de neumoperitoneu i recuperació de la neumatització intestinal.  

És indicat en aquells casos en que, per condicionants de recursos sanitaris, pel fet de que seria 

menys arriscat en grups d’afectats amb un estat clínic que no aconsella una intervenció 

quirúrgica per la seva inestabilitat hemodinàmica (sobretot en nens de baix pes), i per a aquells 

que no es consideri necessària una intervenció quirúrgica.  

Aixi doncs, el cas en que aquest mètode no funcioni, es recorreria a tractaments quirúrgics, 

com la laparotomia, extracció de la part afectada de l’intestí, i anastomosi un cop s’hagi extret 

la part, que sol ser el més habitual i indicat en aquells casos en que la zona de necrosi o 

perforació estiguin mesomenys localitzades. 

Per altra banda, en alguns casos en que també està localitzada la zona afectada, es realitza un 

mètode que consisteix en la resecció de l’intestí afectat  i derivació proximal, que consisteix en 

l’unió d’un tram més proximal de l’intestí prim o gruix (aquest al que se li ha extret una part 

afectada) a un més distal per tal de fer passar el trànsit digestiu més enllà de la zona afectada, 

amb fístula mucosa, que es basa en suturar una petita vora del còlon o del recte tancat a la 

pell, per tal d’evitar la dehiscència d’aquella sutura intraabdominal. 

La realització d’anastomosi en aquests casos, és discutida i es reserva per aquells pacients que 

presenten una lesió molt localitzada sense afectació distal o en els que precisarien una 

derivació jejunal, que no tindrien cap problema en que es tornés a tancar l’obertura sense 

necessitat de repòs o qualsevol altra intervenció com l’ostomia, de la que parlarem amb més 

profunditat més endavant. 

Més complexa és l’actitud davant la troballa quirúrgica de zones de necrosi extenses i per 

trossos, que normalment s’associen a perforacions múltiples; en aquest cas, la resecció es 

limita a les zones de necrosi definides. 

L’intestí de viabilitat dubtosa es conserva, tancant els conductes i realitzant una nova 

laparotomia en 48-72h per tal de comprovar la definició de les àrees de necrosi, realitzant 

llavors una derivació o una anastomosi. 

La necrosi panintestinal, però,  representa el cas més greu en el qual la resecció completa de 

l’intestí afectat condemna a la necessitat d’una nutrició parenteral  perllongada, amb un molt 

elevat índex de mortalitat.  
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En aquests pacients, s’han realitzat tant drenatges sense resecció i revisió posterior si el 

pacient sobreviu, com reseccions extenses amb derivació, amb resultats molt desfavorables.  

El 1975, Marshall va descriure la col·locació de drenatges peritoneals en pacients amb 

neumoperitoneu, realitzant una laparotomia en 24-48 hores si continuava el deteriorament 

clínic per a tractar les complicacions. Desde llavors, diversos especialistes han utilitzat aquesta 

tècnica en pacients molt inestables, especialment en aquells que pesen menys de 1000 grams, 

com un mètode temporal en espera d’una millora, sent en ocasions el tractament definitiu. 

Per una altra banda, el 1989, Thomas C. Moore va descriure un procediment que va 

denominar “Drain, patch and wait”, que consistia en suturar les perforacions, fer una 

gastrostomia i l’establiment de drenatges peritoneals bilaterals.  Més tard, tractava també 

possibles complicacions, amb mètode conservador o quirúrgic. 

Tot i aixi aquests últims mètodes de tractament són més concrets i no tant freqüents. 

La realització d’ostomia és l’altra opció  que es presenta en quant a tractaments quirúrgics, en 

la qual es descarta la ressecció i anastomosi, que com ja s’ha comentat es realitza quan es té 

molt clara la localització de la part afectada, que un cop ha estat intervinguda, es pot tancar 

l’obertura sense necessitat de que l’intestí reposi, al contrari que en el cas de l’ostomia. 

Parlarem de l’ostomia en un punt a part, posat que és un apartat clau a l’hora d’abordar la part 

experimental del treball. 

 

 

 

 

 

 

6.2.5. COMPLICACIONS 

És necessari mencionar les complicacions més destacades que hi poden aparèixer, a part de les 

més freqüents, relatives a les alteracions hidroelecrolítiques (totes aquelles alteracions del 

contingut corporal d’aigua o electròlits del cos humà) i les derivades del procès de sepsis.  

Una de les complicacions més àmpliament  descrites en processos d’ECN en nounats 

prematurs de baix pes (amb una incidència de més del 80%), és un error orgànic multisistèmic 

(MSOF), una fallada de diversos sistemes amb deteriorament de funcions respiratòries, 

hepàtiques, renals, hematològiques i cardíaques rere sepsis, trauma i altres causes. 

També pot presentar-se hemorràgia hepàtica intraoperatòria, una greu complicació 

intraoperatòria amb una incidència de l’11’8%, sent més freqüent en pacients prematurs de 

baix pes i constituïnt una causa important de la mortalitat quirúrgica. 
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Per una altra banda, les fístules cutànies durant el curs de la malaltia no són infreqüents, i 

solen ser conseqüència, en algunes vegades, dels drenatges peritoneals, i acostumen a ser més 

abundants en pacients amb necrosi intestinal extensa. 

A més, també poden presentar-se abcessos encara que la capacitat immunològica dismunuïda 

també influeix en que la majoria dels pacients comencin a presentar una  inflamació del 

peritoneu degut a una infecció (peritonitis difusa),  i conseqüentment no es sol donar la 

formació d’abcessos. 

També cal mencionar la possibilitat de que es dongui el síndrome de l’intestí curt, que és la 

complicació més greu a llarg termini, i al igual que la supervivència d’afectats per necrosi 

extensa, també augmenta la seva incidència. Tot i aixi, s’ha descrit una menor incidència en 

aquells pacients tractats amb drenatges peritoneals o revisions secundàries, segurament degut 

a una millor delimitació de les zones de necrosi. 

Una altra complicació que es pot donar, és l’aparició d’estenosi, on la seva localització més 

freqüent és a nivell còlic. 

Per altra banda, també s’ha reconegut que aproximadament la meitat dels nounats que han 

desenvolupat ECN, han adquirit un efecte perjudicial en el seu neurodesenvolupament, 

encara que les causes que ho provoquen encara estan per conèixer. 

6.2.6. PREVENCIÓ 

Les prevencions que poden donar-se per tal de reduïr la possibilitat de que es dongui ECN, són 

diverses, però posat que no es coneix l’etiologia, és difícil establir protocols de prevenció amb 

evidència científica. 

 Tot i aixi, es poden dur a terme diferents accions, com l’ús de corticoides, on la seva 

administració en estudis experimentals mostra efectes sobre la maduració enzimàtica i de 

microvellositats intestinals, suggerint un efecte protector de cara a la malaltia (sent més eficaç 

quan el tractament es dóna de manera intrauterina).  De totes maneres, no s’ha demostrat 

que disminueixi l’incidència d’ECN. 

Altres procediments que es poden dur a terme per tal de reduïr les possibilitats de contraure la 

malaltia, serien l’ús de llet materna, una pràctica ja habitual en els grups de risc, la qual 

proporciona nombrosos beneficis degut als seus agents protectors, etc., i un control molt 

seguit en l’àmbit dietètic, seguint la recomanació d’evitar l’ús de fòrmules i grans volums en 

pacients de risc. No existeix evidència científica de que la variació en l’increment del volum de 

l’alimentació enteral jugui un paper en la prevenció, però tot i aixi la pauta d’alimentació 

idònea pel prematur ha sigut i continua sent motiu de controvèrsia. 

També podrien resultar útils l’ús d’antibiòtics, reduïnt la colonització bacteriana i la producció 

d’endotoxines i mediadors inflamatoris, i l’immunomodulació, aportant un benefici sobre la 

barrera intestinal i la traslocació bacteriana. Aquestes mesures terapèutiques, a més de 

l’utilització d’ IgA (immunoglobulines presents a la llet materna), pro-, pre- i postbiòtics, 

també necessiten més investigacions, ja que no es demostra totalment la seva eficàcia. 
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6.2.7. ESTUDIS RECENTS PUBLICATS 

Per últim, m’agradaria mencionar diversos estudis que s’han realitzat en els darrers anys i que 

m’han cridat l’atenció, tots ells amb l’objectiu de reduïr els casos d’ECN, les morts i algunes de 

les complicacions que poden surgir, com el cas de sepsis.  

· Un dels que més m’han sobtat, tracta de la realització d’una tècnica utilitzada en escenaris 

com l’exèrcit; el “damage control surgery” (cirurgia de control de danys), el qual mostra alguns 

possibles beneficis i reducció de mortalitat si s’apliqués a nadons afectats per ECN. 

Tot i aixi, es necessita una investigació molt més completa, posat que només es tracta d’una 

possibilitat que encara s’ha de treballar i adaptar a les necessitats dels casos d’ECN. 

 > (Arul, G., Singh, M., Ali, A. and Gee, O. (2019). Damage control surgery in neonates: Lessons 

learned from the battlefield. Journal of Pediatric Surgery (Elsevier), Vol. 54, Issue 10, p. 2069-

2074.) 

· Una altra proposta que m’ha semblat molt interessant i que podria resultar de gran ajuda per 

tal d’avançar en el camp de la investigació de la malaltia, és el de la realització de mostres 

biològiques de qualitat (sang, orina, mostres de l’intestí, ADN genòmic, etc), accessibles a tots 

aquells investigadors que les sol·licitin, sempre i quant es validi la recerca per part d’un equip 

responsable, format per un cirurgià pediatric, un metge especialitzat en neonatologia, i un 

membre de la familia del pacient. 

Les mostres s’emmagatzarien a biobancs, i s’utilitzarien per diversos projectes, com cercar 

biomarcadors i desenvolupar possibles fàrmacs, tècniques més personalitzades, i en general 

entendre molt millor la malaltia. Tot i aixi encara és una proposta en la que s’ha de treballar, 

degut a molt aspectes que s’haurien de tenir clars, com el suport financier, aspectes legals i 

ètics, requeriments i condicions a l’hora de transportar mostres, etc. 

> (Chaaban, H., Markel, T., Canvasser, J. and Good, M. (2019). Biobanking for necrotizing 

entercolitis: Needs and standards. Journal of Pediatric Surgery (Elsevier).) 

· Un dels estudis que he estat trobant amb més freqüència  és la recerca en quant a 

l’administració de probiòtics, els quals es consideren aptes per tal de disminuïr el risc de 

desenvolupar ECN i disminuïr la mortalitat dels casos en que es dóna. Es tracta d’uns 

microorganismes vius que si es donen en quantitats suficients  confereixen un benefici per la 

salut de l’hoste. 

De totes maneres, a part de que pot ser arriscat administrar productes microbians en viu degut 

a les diverses complicacions i respostes que pot donar la barrera intestinal, és complicat 

definir la quantitat i tipus de probiòtics que s’administren, a més de que aquests han de ser 

totalment avaluats i revisats per part dels laboratoris que els comercialitzin, ja que solen ser 

utilitzats com suplements alimentaris i no com a medicines, els quals poden resultar infectats 

durant el procés de manufacturació o bé per organismes patògens i resultar un gran risc per 

als pacients.   
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Es necessitaria doncs, més investigació i  i la realització de més estudis, posat que els que s’han 

dut a terme fins ara, han donat uns resultats força diferents, resultant en alguns casos força 

eficaç, i en altres, totalment indiferents respecte els grups de pacients als quals se’ls havia 

administrat un placebo i als que se’ls havia administrat el conjunt de probiòtics seleccionats 

per l’equip d’investigació.  

> (Jarret, P., Meczner, A., Costeloe, K. and Fleming, P. (2019). Historical aspects of probiotic use 

to prevent necrotising entercolitis in preterm babies. Elsevier, Vol. 135, p. 51-57.) 

> (Halloran, K. and Underwood, M. (2019). Probiotic mecanisms of action. Elsevier, Vol. 135, 

p.58-65.) 

> (Fleming, P., Berrinton, J. and Jacobs, S. (2019). Addressing safety concerns of probiotic use 

in preterm babies. Elsevier, Vol. 135, p.72-74.) 

· Un altre estudi a destacar, es relaciona amb una evaluació sobre el possible risc de 

desenvolupar ECN a causa de l’alimentació enteral, i en major mesura degut a una 

alimentació enteral agressiva, la qual, segons l’objecte d’estudi, podria causar una major 

mortalitat.  

L’estudi es va centrar en nounats de 750-1250grams, i es van comparar els efectes d’un 

règimen conservador i un agressiu.  El que en aquest cas es va concluïr, és que un regimen 

agressiu en nounats d’aquell pes, no sembla estar associat a un major risc de mortalitat o  risc 

d’intolerància alimentaria, però si que es considera un increment en el risc d’intolerància 

alimentària i ECN en els nadons de molt baix pes. 

> (Informació extreta a partir de: Fernández Jiménez, I. and de las Cuevas Terán, I. (2006). 

Entercolitis necrotizante neonatal. (online) sscalp.org. Available at: 

https://www.sccalp.org/boletin/46_supl1/BolPediatr2006_46_supl1_172-178.pdf, Vol 46 

(Supl.1): 172-178 (Accessed 18 Jul. 2019).) 

· Finalment, un altre estudi que també m’ha resultat molt interessant 

és el de l’administració d’una proteïna com a complement dels 

antibiòtics, que es puguin utilitzar en el possible tractament preventiu 

d’ECN. Aquesta proteïna és la lactoferrina, la qual es troba de manera 

natural a la llet humana, i pot resultar efectiva contra infeccions i 

possibles danys gastrointestinals.  

Tot i aixi, un cop realitzat l’estudi, no es van trobar suficients evidències que fossin capaces de 

refutar o bé validar l’eficàcia de l’ús de la proteïna per tal de tractar ECN o altres complicacions 

com sepsis. A part, tampoc hi havia cap tipus d’estudi que resultés efectiu per tal de contrastar 

informació i hipòtesis relacionades amb el tema a investigar, cosa que ha fet que la 

investigació quedés una mica més incomplerta i, com passa amb la majoria d’estudis, es 

necessita una recerca molt més ampliada per tal de tenir més pes i valoracions a l’hora 

d’avançar en el camp de la malaltia. 

> (Pammi, M. and Abrams, S. (2019). Enteral lactoferrin for the treatment of sepsis and 

necrotizing entercolitis in neonates. Cochrane Library, Issue 5. Art. No.: CD007138.) 

https://www.sccalp.org/boletin/46_supl1/BolPediatr2006_46_supl1_172-178.pdf
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6. 3. Marc teòric : Les ostomies 

6.3.1. INTRODUCCIÓ 

Tot i que normalment en els casos en que s’ha de realitzar un tractament quirúrgic per tal de 

tractar la malaltia, es realitzi l’extracció de la part necròtica de l’intestí i posteriorment 

l’anastomosi de manera seguida, hi ha altres casos, que són en els que em centro en el meu 

projecte, en que s’ha de realitzar una ostomia degut a que són més complexos, i l’intestí ha de 

reposar durant un temps abans de que es produeixi l’anastomosi.   

6.3.2. QUÈ ÉS UNA OSTOMIA 

Una ostomia, de manera general, descriu el procediment en que es crea una obertura (de 

manera quirúrgica) entre els intestins i la paret abdominal.  

És un procediment que es realitza en qualsevol rang d’edat degut a que pot ser causat per 

diferents causes.  

6.3.3. CAUSES QUE LA PROVOQUEN 

Aquestes poden ser per alguna alteració del funcionament normal de l’intestí, que pot ser 

degut una lesió, un trastorn que no permeti la digestió correcta i en general, el bon 

funcionament del trànsit intestinal, etc., o bé per una resecció intestinal causada per tal de 

corretjir un problema com la ECN, que és causant d’una perforació a una part de l’intestí, 

entre d’altres. 

Aixi mateix, també podran ser permanents, com seria el cas dels primers exemples, o bé 

temporals, com el cas dels segons exemples, que són els que pertanyen al meu projecte. 

Per tant, l’ostomia en els casos en els que em centro al treball és deguda a la resecció per tal 

d’extreure-hi la part necròtica de l’intestí, que permetrà el drenatge del contingut gàstric a 

través de la paret abdominal, cap a l’exterior mitjançant la suturació de les vores de la primera 

part de l’intestí prim o gruix (anterior a la part extreta) a l’obertura que donarà a l’exterior, 

mentre que l’altra part es manté a dins durant el temps òptim per a reposar i recuperar-se, 

que un cop hagi passat, tornarà a unir-se a la part de l’intestí exterioritzada per l’ostomia.  

Cal especificar dient que aquesta obertura que dona a l’exterior, anomenada estoma (vermell, 

humit i insensible), permet que el contingut gàstric (fecal), vagi a parar a una bossa artificial, 

de la qual es parlarà més endavant. 
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6.3.4. TIPUS D’OSTOMIES I CARACTERISTIQUES D’AQUESTES 

Cal tenir present que hi ha diversos casos; 

A nivell del sistema digestiu, a la paret abdominal, i hi ha de diferents tipus depenent de la 

localització on es realitzi aquesta derivació (duodenostomia, jejustomia, ileostomia i 

colostomia) per tal de donar sortida al contingut intestinal. 

Aquestes zones, són les diferents parts de l’intestí, que tenen diverses funcions, totes elles 

essencials per al procés de la digestió d’aliments i el trànsit d’aquests. 

El duodé és l’encarregat de la digestió de les macromol·lècules dels aliments, el jejú i l’ili són 

els encarregats de l’absorció d’aquestes un cop han sigut digerides i transformades en 

monòmers de micromol·lècules, i l’intestí gruix (on es realitza una colostomia) és l’última zona 

per on passa el contingut gàstric, i on es produeix l’absorció d’aigua. 

 

La colostomia és el tipus d’estoma més comú per a un bebé o 

per un nen. Es tracta d’una obertura al còlon (última porció del 

tracte intestinal) o a l’intestí gruix. 

Quan els aliments no digerits entren al còlon, és quan 

s’absorbeix aigua. L’excrement s’emmagatzema a aquest fins a 

ser expulsat del cos, tot i que en aquest cas, surt per la 

colostomia.  

Quan hi ha un problema a nivell d’intestí gruix, doncs, és important control·lar la hidratació 

del pacient, que en alguns casos s’haurà de fer a partir de l’administració de suero fisiològic. 

 

La ileostomia també pot donar-se en algun cas, i es tracta d’una 

obertura de l’ili, una part de l’intestí prim. L’intestí prim conté 

enzims digestius que descomponen els aliments per tal d’ajudar 

amb la digestió i absorció d’aliments.                                             

D’una ileostomia surt excrement, que sol ser líquid o pastós, de 

manera similar que el que passa amb la colostomia, però la 

diferència amb aquest està en que també hi surten enzims 

digestius, que si entren en contacte amb la pell poden causar 

irritació. 
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Per altra banda també poden realitzar-se ostomies al sistema 

urinari, on els estomes es poden trobar en àrea lumbar 

(nefrostomia) o pelvicoabdominal (ureterostomies, vesicostomia) 

que permeten la sortida de la orina, o bé al sistema respiratori, 

també com a part de la teràpia de recuperació per tal d’ajudar en 

l’intercanvi de gasos (traqueostomia), com orifici d’emergència a la 

membrana cricotiroidea (cricotiroidotomia) i com a tratament 

d’urgència directament als pulmons (toracotomia).  

Aquests últims casos, però, no ens resulten de gaire interés per al treball. 

6.3.4.1. CARACTERÍSTIQUES ENFOCADES AL MEU TREBALL 

En el treball em centraré en la colostomia, i com el còlon és l’encarregat d’absorbir l’aigua un 

cop hagi passat tot el contingut per la resta d’intestí, és important que si es produiex 

l’extracció d’una part d’aquest, s’introdueixi suero fisiològic per tal d’hidratar i funcionalitzar 

la part de colon que es mantingui a dins, o bé reintroduïr el contingut gàstric, del que es 

parlarà més endavant, que manté tota l’aigua que ha sigut desviada (amb la colostomia) cap a 

fora junt amb el que quedaria de contingut gàstric. 

A més, depenent de la situació del pacient, com és una de les zones on s’absorbeixen tots els 

nutrients i sals essencials per al funcionament de l’organisme, se’ls hi administraran de 

manera parenteral en cas de que de manera enteral no els obtinguéssin tots. 

Això seria en casos en que el pacient tingués algun trastorn que li conferís una forma més llisa i 

amb menys capacitat d’absorció de l’intestí, o en casos més puntuals com alguns nadons 

prematurs que no aconsegueixin començar encara a fer els processos de digestió amb la llet 

materna, degut a que el seu sistema de digestió no s’hagi començat a funcionalitzar, que en 

els casos en els que ens centrem seria principalment degut a la resecció d’una part de l’intestí, 

a causa de la ECN. 

Respecte a això, s’ha de tenir present que els nadons nascuts a terme ja triguen mesos en que 

se’ls hi vagi funcionalitzant del tot el sistema digestiu (per això els primers mesos beuen llet i 

després ja se’ls hi comença a introduïr menjar més sòlid). Per tant, en un nadó prematur, 

aquest procés serà més lent. 

L’administració dels nutrients essencials es farien per via intravenosa en els casos més 

complexos, a través d’una nutrició parenteral, de la que es parlarà més endavant, posat que 

són els casos en els que em centro al projecte. 

Tot i aixi, aquesta administració dels nutrients que l’organisme necessita també podria ser a 

partir d’un control molt exhaustiu de la dieta, tot depenent de la complexitat del cas. 

En alguns casos,  més comuns de nadons prematurs que no són capaços d’ingerir la llet de la 

mare perquè no tenen la força suficient per xuclar-la, s’introdueix directament a l’estòmac 

(gastrostomia), i s’utilitza  com a via alterna a la boca per així donar suport alimentari. 
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En aquest cas, es coloca un tub flexible d’alimentació a través de la paret abdominal fins 

l’estòmac. Això permet la nutrició, l’administració de líquids i/o medicaments directament a 

l’estòmac, sense passar per la boca i l’esòfag. 

Aquesta sonda seria també utilitzada de manera simultània a la nutrició parenteral (no total), 

ja que els casos en els que em centro és necessària precissament perquè els nadons que 

pertanyen al meu projecte, es situen entre les 28 i les 36 setmanes, en les quals no tenen la 

capacitat de digestió i reflex succionador que necessiten per a la seva correcta alimentació. 

Tornant al que s’ha comentat anteriorment, en els casos en què ens centrem dins la ECN, un 

cop es realitza l’extracció de la part de l’intestí afectada, en comptes de dur-se a terme la 

derivació proximal i l’anastomosi, es realitza aquesta colostomia. 

6.3.5. SISTEMES DE BOSSA 

El contingut gàstric que surt pel conducte, va a parar a una bossa, que pot ser de dos tipus; 

amb sistema de dues peces o bé d’una peça.  

Tot  i aixi, abans de mencionar les diferències entre aquestes, cal comentar què tenen en comú 

totes dues, que són essencials d’un sistema de bossa.  

- Totes dues presenten una barrera cutània, que és la part cerosa que s’enganxa a la pell i 

queda al voltant de l’estoma.  

Aquesta protegeix la pell per a que no tingui contacte amb el contingut gàstric, la orina o bé 

els enzims, ja que pot haver-hi risc d’infecció, irritament de la pell, etc. No es tracta d’una cinta 

adhesiva, però manté el sistema de bossa al seu lloc.  

L’obertura d’aquesta ha de ser de la mateixa mida que l’estoma, i per tant ha de ser tallada a 

la mesura que permet adaptar-la  a l’estoma per tal de que la pell quedi coberta i protegida. 

- La bossa de plàstic també és essencial, i recull tot el contingut que surt per l’estoma. A més, 

està elaborada d’un material dissenyat per a contenir la olor. 

El tipus de bossa depèn del tipus d’ostomia. Si es tracta d’una colostomia o una ileostomia, 

que és el que es realitza en els casos amb ECN, s’utilitzarà una bossa drenable que s’obre per 

la part inferior per a que pugui ser buidada.  

Per a l’orina o excrement molt líquid, s’utilitzarà una bossa d’urostomia amb un tub de 

descàrrega que pot obrir-se per buidar la bossa.  

També hi ha bosses tancades, que no s’obren per la part inferior, i funcionen bé quan l’estoma 

té poc contingut gàstric, com és el cas de bebés prematurs. En aquests casos, per buidar la 

bossa, cal treure-la. A més, algunes d’aquestes bosses inclouen un filtre que permet que el gas 

surti de la bossa sense olor. Són utilitzades en colostomies i algunes ileostomies. 

> El que varia entre el sistema d’una peça i el de dues, és que en el d’una peça, la barrera 

cutània ja està integrada a la bossa. 
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En canvi, amb un sistema de bossa de dues peces, la  barrera cutània està separada de la 

bossa i s’uneixen a través d’una mena d’anell o placa de plàstic que és la que va enganxada a 

l’abdomen, cosa que permet que es pugui canviar la bossa tots els cops que calgui sense fer 

que la pell pateixi per haver d’estar desenganxant la bossa cada cop que aquesta hagi de 

canviar-se.  

 

 

La placa pot mantenir-se durant uns quants dies sense canviar-se, cosa que la fa adequada per 

aquells casos en que la pell és més sensible o quan es necessiti repòs de la pell periestomal, 

que és aquella que rodeja l’estoma.  

La manera d’unir la bossa a la placa, com he comentat, pot ser mitjançant un anell de plàstic 

rígid o bé també pot ser enganxada, però l’inconvenient d’aquest sistema és que si la placa és 

molt rígida, no s’adapta a la forma de l’abdomen i pot desenganxar-se més fàcilment.               

El sistema d’enganxar  la bossa a la placa, fa possible que aquesta sigui a la vegada flexible i 

s’adapti millor a la forma de l’abdomen. 

- De manera opcional, podem trobar diferents accessoris, on cadascun d’ells realitza una 

funció específica i que s’utilitzen únicament quan s’indica pel personal mèdic especialitzat. 

Exemples d’accessoris serien la pasta per a barrera, eliminadors d’olors o cinturons d’ostomia. 

6.3.6. CONTROL DELS NADONS OSTEOMITZATS 

Amb nens prematurs als quals se’ls hi ha hagut de realitzar una ostomia un cop realitzada la 

extracció de la part afectada de l’intestí a causa de l’ECN, el més habitual és que es quedin 

ingressats a les UCIN.  

Tot i aixi, poden haver-hi casos que puguin estar més controlats, i que només es permet 

realitzar en alguns hospitals, en que els pares s’emportin al nen a casa amb l’ostomia.  

Allà hauran de realitzar-se les cures generals que es durien a terme en qualsevol cas 

d’ostomia, que es basa en el canvi de la bossa quan cal, la cura de la pell del nen i controlar de 

molt a prop l’evolució d’aquest, que haurà de tornar a l’hospital en cas que es detectés 
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qualsevol tipus de situació alarmant, com irritació de la pell que envolta l’estoma, sangrat 

continu de l’estoma, deshidratació per vòmit o diarrea, augment o bé enfonsament de 

l’estoma, etc. 

Tot i que sembli molt més arriscat tenir al nadó a casa, resulta molt més segur en quant a les 

possibles infeccions, bacteris i en general malalties nasocomials que puguin desenvolupar a 

l’hospital. 

Per tal de garantir, tot i aixi, la millor atenció i cura al nadó que es trobi a casa, com a més es 

tracta de casos més complexes en els quals el nadó no només té la ostomia sinò que presenta 

a més la nutrició parenteral, les famílies solen tenir enfermers a casa o bé la disponibilitat 

d’una via telefònica les 24 hores del dia per tal de que personal mèdic especialitzat pugui 

proporcionar informació envers qualsevol dubte, etc. 

Un cop passa el temps òptim, tornen a l’hospital, se’ls hi busca el conducte externalitzat per 

l’ostomia, i es reconecta a la part d’intestí restant (que es troba a dins), treient aquesta 

ostomia. 

És significatiu, que no es realitzi un tancament precoç, ja que en alguns estudis s’ha precisat 

que a més de que el pes i l’edat representen diferències significatives en els resultats (sent 

pitjors en aquells amb menor), el tancament precoç dels conductes, presentarà una major 

morbilitat i major índex de reintervencions 

(https://www.secipe.org/coldata/upload/revista/2015_28-2_55-58.pdf). 

6.3.7. EN QUÈ CONSISTEIX EL TRACTAMENT D’ADMINISTRACIÓ DE SUERO FISIOLÒGIC O 

CONTINGUT GÀSTRIC 

És important parlar d’una pràctica que es realitza sovint en els casos que estudio en el 

projecte;  

Es tracta de la introducció simultània d’aliment (llet materna) de manera enteral, que sortirà a 

través de l’ostomia,  i de contingut (gàstric o suero fisiològic) a la part d’intestí que queda a 

dins. 

 

 

Resta de còlon per on s’introduirïa o bé el suero 

fisiològic o bé el contingut gàstric. 

Contingut gàstric exterioritzat, producte de la 

llet materna introduïda de manera enteral.  

(Simultàniament el nadó tindrà una nutrició 

parenteral, degut a que l’intestí del nadó no pot 

absorbir tots els nutrients necessaris per la 

situació en la que es troba). 

https://www.secipe.org/coldata/upload/revista/2015_28-2_55-58.pdf
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Aquesta pràctica es realitza per tal de mantenir funcionals ambdues parts de l’intestí degut a 

que d’aquesta manera, tant la primera part d’intestí (l’exterioritzat), com el tram que dóna a 

l’anus, continuaran actius. 

Aixi doncs, quan es realitzi l’anastomosi dels dos trams, no hi hauria cap complicació envers el 

seu funcionament. A més, amb l’administració de contingut  al segon tram de l’intestí, també 

es proporcionaria l’aportació de sals minerals necessària per aquesta zona. 

En el panorama mèdic, el contingut que s’introdueix a la part que queda a dins de l’intestí, és 

motiu de controvèrsia.  

Això és degut a que el que sol introduïr-se normalment, és suero fisiològic per tal d’evitar la 

deshidratació, aportar sals minerals vitals per al bon funcionament de l’organisme, etc.   

Per altra banda, però, a l’hospital amb el que he estat en contacte per tenir més informació de 

primera mà, Vall d’Hebron, es realitza en tots els casos en el que és possible, una 

reintroducció del contingut gàstric com si fos una mena de by-pass  fins a la part de l’intestí 

que queda com a segon tram, que comunica amb l’anus.  

El procediment per a introduïr-ho, és posant directament o bé el suero o bé el contingut 

gàstric a dins de la part de l’intestí que ha quedat a dins, i tot això a partir de catèters.  

L’únic grup de pacients en els que això no es fa, són aquells que són més complicats degut a 

que el contingut gàstric no pot permanèixer a dins de la bossa perquè són molt petits i hi ha 

una gran dificultat en l’obtenció de bosses adaptades a la seva mesura i necessitats, que pot 

fer que els àcids del contingut gàstric puguin afectar encara més a la seva pell i es converteixi 

en un problema encara més gran. En aquest cas, doncs, se’ls hi administra suero fisiològic.  

Tot i aixi, em centro en els casos més freqüents, que no presenten les complicacions que fan 

que no es pugui reintroduïr el contingut gàstric, sent aquesta la franja de pacients en la que 

centraré l’estudi posterior. 

Aquesta pràctica, es realitza a molts pocs hospitals, on l’únic que conec és el que em va 

proporcionar la informació referent al tema. Això és degut a que es pot considerar un risc en 

quant  a l’hora de valorar possibles infeccions, etc., tot i que a Vall d’Hebron s’ha evidenciat 

que no augmenta el risc de que hi apareguin, ja que si fos el cas, es deixaria de fer.  

Per altra banda, també pot resultar un límit en quant a la ètica, recursos, etc., però tot això es 

comentarà amb més profunditat a la última part del projecte, que es basa en la proposta 

d’investigació per veure quina diferència pot haver-hi entre l’administració de suero fisiològic 

o bé la reintroducció del contingut gàstric, i veure quin dels dos casos podria resultar més 

favorable a l’hora de disminuïr el temps i quantitat de la nutrició parenteral, que és el proper 

punt del que parlarem, i que va lligat a la disminució de les infeccions i millor evolució del 

pacient. 
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6. 4. Marc teòric : La nutrició parenteral 

6.4.1. INTRODUCCIÓ 

Per tal d’entendre el que passa normalment, cal contextualitzar una mica, recordant els 

processos de la digestió i la important funció que té l’intestí.  

L’intestí s’encarrega  d’introduïr les macromol·lècules essencials per al nostre cos, que amb els 

processos de la digestió i l’acció de diferents enzims, són convertides en monòmers molt 

petits (en cas de que puguin ser digerits), que podran ser agafats gràcies a la seva gran 

capacitat d’absorció, conferida per la seva forma i gran superfície. 

Un cop aquests siguin absorbits, gràcies a la gran irrigació que hi ha, aniràn a parar als 

capil·lars, seguidament a les arterioles i finalment a les artèries, on arribaran a la sang i d’aqui 

on es necessitin del cos. 

(A la imatge es poden observar la gran quantitat de vellositats i superfície d’absorció que té 

l’intestí). 

 

A la boca, es digereixen generalment els sucres simples; a l’estòmac, els lípids comencen a 

digerir-se i a l’intestí prim, per l’acció dels sucs pancreàtics i biliars, es digereixen la resta de 

macromol·lècules. 

Com s’ha comentat anteriorment, la capacitat de digestió dels nadons nounats, no està 

desenvolupada un cop neixen. Per aquest motiu, ha de passar un temps òptim que gira entorn 

als 6 mesos en el qual la capacitat de digestió es desenvolupa i permet començar a introduïr 

aliments simultàniament a la llet de la mare, que és el que se li haurà estat administrant fins al 

moment.  

Centrant-nos en el cas de l’alimentació d’un nadó prematur, és més complicat determinar el 

temps òptim en que poden anar introduïnt altres aliments de manera simultània a la llet, ja 

que no és el mateix parlar d’un nadó de sis mesos que ha nascut a terme, que un que ha 

nascut de manera prematura.  

En aquest casos, es parla de l’edat corretjida. Cal recordar que tot nadó que neixi abans de les 

37 setmanes, es considera prematur, i en conseqüència, ha de corretjir-se l’edat per tal de 

que, a l’hora d’avaluar la maduració, el pes, la talla i altres factors, no hi hagi complicacions. 
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Aquesta correcció es fa en base a les 40 setmanes, posat que un nadó nascut a terme, neix 

entre les 37 i les 42 setmanes. D’aquesta manera, si un nadó neix, per exemple, en la setmana 

32, que són 8 setmanes abans de la 40, s’hauràn de corretjir 2 mesos d’edat: quan aquest faci 

dos mesos serà l’equivalent a un nounascut i quan aquest tingui vuit mesos, tindria en realitat 

6, que és quan comença a considerar-se òptima l’edat en que es podria començar a introduïr 

aliment variant amb la llet de la mare, si és possible. 

En els casos en els que em centro, en els quals el nadó prematur desenvolupa una entercolitis 

necrotitzant en la qual s’ha de realitzar l’extracció de la part afectada i una posterior ostomia, 

això pot complicar-se encara més, ja que poden presentar més complicacions a l’hora 

d’obtenir els nutrients necessaris per l’organisme. 

Com s’ha comentat anteriorment, això pot ser degut a la dificultat que poden trobar a l’hora 

de xuclar del pit de la mare degut a que no tenen la suficient força, per dificultats que se’ls hi 

presentin a nivell de l’intestí, que no és capaç de dur a terme una correcta digestió i obtenció 

dels nutrients que s’obtenen durant el procés digestiu. 

En aquests casos, el que es realitza per tal de que l’organisme del nadó afectat tingui tots els 

nutrients i sals essencials per al seu correcte funcionament, és una nutrició parenteral, degut a  

que la nutrició enteral no resulta suficient. 

6.4.2. QUÈ ÉS LA NUTRICIÓ PARENTERAL 

La nutrició parenteral, doncs, és un mètode d’alimentació que no passa pel tracte digestiu. 

S’administren líquids a través d’una vena per tal de subministrar la major part dels nutrients 

que el cos requereix.  

Als nadons nounats o malalts, se’ls hi pot administrar la nutrició parenteral total abans de 

començar amb altres aliments, que sol realitzar-se en aquells casos en els que des d’un principi 

es percep el risc de que aquests no siguin capaços d’obtenir per si mateixos tots els nurients 

necessaris que l’organisme necessita. 

També poden rebre aquest tipus d’alimentació quan no poden absorbir tots els nutrients a 

través del tub digestiu durant un període prolongat, degut a alguna intervenció a l’intestí, com 

passa amb els  nadons prematurs amb ECN i ostomia després de l’extracció de la part necròtica 

de l’intestí, que són el grup que ens interessa dins la investigació.  
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6.4.3. CONTINGUT SUBMINISTRAT 

La nutrició parenteral total, subministra una barreja de líquids, electròlits, sucres, aminoàcids 

(proteïna), vitamines, minerals i sovint lípids a través d’una vena del nadó. Pot aportar un 

major nivell de nutrició que les alimentacions intravenoses regulars, les quals aporten només 

sucres i sals. 

S’ha de controlar i tenir molta cura dels nadons que reben aquest tipus d’alimentació per tal 

de verificar que estiguin obtenint la nutrició apropiada. 

Per tal de que això pugui donar-se de manera acertada, solen realitzar-se exàmens de sang i 

orina, que ajuden al personal mèdic a saber quins canvis es necessitarien si s’hagués de 

realitzar alguna modificació. 

6.4.4. MÈTODES D’ADMINISTRACIÓ DEL CONTINGUT 

Normalment, per tal d’administrar el contingut necessari, s’utilitza una via intravenosa, que 

s’inserta a una vena de la mà, del peu o bé del cuir cabellut del nadó. 

També pot utilitzar-se una vena gran al melic (vena umbilical). 

Aquest tipus de catèters, però, solen ser més propensos a que el nadó pateixi infeccions degut 

a que el contingut sol sortir cap a fora de manera que pot dirigir-se cap a dalt i cap als costats, 

entrant en contacte amb la pell i zones delicades dels nadons.  

De totes maneres, en alguns casos, s’utilitza una via  més llarga que pot ser una via central/ 

catèter venós central (CVC) o bé un catèter central insertat perifèricament (PICC), que són 

més indicats per alimentacions intravenoses perllongades i solen situar-se a zones molt més 

netes i segures. Aquests últims mètodes, són els que engloben  els casos en què ens centrem 

al projecte.  

El catèter central insertat percutàniament (PICC) és un tub de plàstic molt prim i suau que 

s’inserta en un vas sanguini petit que sol ser de la cama o del braç. 

Aquest s’utilitza quan un nadó necessita líquids o medicaments intravenosos durant un 

període de temps força llarg. Les vies intravenoses regulars només duren d’1 a 3 dies i és 

necessari canviar-les. Un PICC pot mantenir-se posat durant 2 - 3 setmanes o més, fet que 

evita que s’hagi d’anar canviant constantment la via.  

Solen utilitzar-se amb freqüència amb nadons prematurs que no poden alimentar-se i adquirir 

els nutrients que necessiten degut a problemes intestinals, o quan aquests necessiten 

l’administració de medicaments intravenosos per un temps perllongat. 

Els PICC consten d’uns tubs flexibles que surten per la pell. 

 Per tal de posar-los, s’introdueix una agulla buida a una vena que normalment sol ser del braç,  

i el catèter (o línea) anirà enfilat a través de l’agulla per tal de quedar insertat a una vena gran 

al pit a prop del cor (no a dins).  
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Després es realitzarà una radiografia per tal de col·locar l’agulla, que es retirarà després de 

situar el catèter.   

En alguns casos resulta, però, força difícil ubicar-lo apropiadament i es requerirà un altre 

mètode. A més, també sol ser força freqüent que s’ho puguin treure manualment. 

 

 

 

 

 

 

El catèter venós central (CVC) es posa a una vena gran en el pit o bé a l’avantbraç. 

Aquest, a diferència dels altres sistemes d’introducció del contingut, queda col·locat durant tot 

el temps que duri el tractament de manera que estigui adaptat al casos amb nutrició 

parenteral a llarg termini, de tal forma que no es necessita la inserció d’una nova via per a 

cada cop que hagi de canviar-se. 

Un CVC és indicat per els casos en que es necessiti l’administració de nutrients o medicaments 

per via intravenosa durant un temps encara més llarg. 

Normalment sol introduïr-se un tub prim i flexible a una vena, que generalment és a sota de la 

clavícula a través d’una petita incisió quirúrgica. A continuació es col·loca una sonda de metall 

per tal de crear un túnel estret sota la pell.  

El catèter serà introduït a través d’aquest túnel, sota la pell, fins a una vena, que sol ser la vena 

cava superior, una vena gran que es situa al costat superior dret del cor.  

Finalment es farà una radiografia per tal de constatar que la via venosa central es situa al lloc 

indicat. A partir d’aquí s’introduirà una agulla en un extrem del catèter a fora del cos per tal 

d’administrar el líquid que conté tots els nutrients necessaris per l’organisme del nadó. 

[Per informació addicional consultar Annexe 2] 
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6.4.5. CASOS EN ELS QUE ENS CENTREM A L’ESTUDI 

Els casos en que ens centrem, requereixen normalment un CVC degut a que la nutrició 

parenteral per via perifèrica (PICC) s’utilitza només com una mesura temporal, quan els 

requeriments del pacient són baixos per ésser un complement de la nutrició enteral o perquè 

no poden dur-se a terme accessos venosos centrals, a més de que no són tan segurs com la 

utilització de CVC, que són molt més difícils de treure per la zona en la que es troben. 

Així doncs, ens situarem entorn als casos en que s’ha d’utilitzar un catèter venós central per tal 

de tancar i especificar més el grup que resulta el subjecte de l’estudi. 

Tot i que es doni una nutrició parenteral mitjançant un CVC, es continuarà administrant llet 

materna per via oral, és a dir, aquesta nutrició parenteral no serà total/ única, degut a que són 

nadons als que ja se’ls hi pot introduïr aliment. 

A més, encara que el sistema digestiu del nadó no estigui funcionalitzat com caldria, continua 

sent beneficiós per a ell degut a tots els anticossos, etc., que aquesta li proporciona, que a més 

mantindrà funcional tot el tracte digestiu fins sortir cap a l’exterior mitjançant l’ostomia, i aixi 

el seu aparell digestiu començarà a madurar a més de que començarà també a aparèixer-li el 

reflex succionador un cop presenti una millor evolució. 

S’ha de tenir present, com s’ha comentat anteriorment, que l’altra part del tracte digestiu que 

connecta amb l’anus del nadó, també estarà funcionalitzat pel contingut gàstric o bé suero 

fisiològic, al que si li sumem un grup de pacients seleccionats amb característiques el més 

homogènies possibles, que seràn descrites a la part del projecte en la qual es realitza la 

proposta, on la possible diferència dels resultats d’aquesta serà deguda a la diferència 

d’aquests continguts, que és el que s’investiga.  
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Com el grup en que es basa l’estudi és amb nadons de 28 setmanes cap amunt, aquesta 

alimentació enteral serà a travès d’una sonda nasogàstrica en els casos de menys de 32 

setmanes, en les quals se’ls hi administrarà la llet materna a través d’una xeringa, on el 

contingut anirà a parar directament cap al sistema digestiu, que tot i que sortirà a través de 

l’ostomia, li proporcionarà una funcionalització d’aquest a més de la obtenció de molts dels 

beneficis que aquesta conté. 

En els nadons que es situin de les 32 setmanes fins a la 36, durant les primeres 12-24h se’ls hi 

introduirà una sonda nasogàstrica que es retirarà posteriorment depenent de l’evolució i 

situació del nadó, ja que encara continuen sense poder succionar i obtenir la llet de la mare 

fins després de les primeres 48 hores degut a que encara no la produeix, i fins llavors se’ls hi 

introduirà el calostre en vena, junt amb la nutrició parenteral. 

Un cop presentin una evolució, ja podran començar a succionar del pit de la mare i se’ls hi 

desenvoluparà amb més seguretat el reflex que porta a aquesta succió a partir de les 36 

setmanes.  

A partir d’aqui, se’ls hi donarà l’alta de la nutrició parenteral quan siguin capaços de lactar 

completament del pit en els casos que això sigui possible, o bé poder obtenir tots els nutrients 

que necessiten amb només la nutrició enteral, tinguin la temperatura correcta, i augmentin 

com a mínim uns 15 g/kg, suposant que no hi hagi hagut cap complicació addicional. 

6.4.6. COMPLICACIONS QUE INCLOU L’ÚS DE CATÈTERS 

L’utilització, però, de CVC,  inclou el risc d’infecció degut al catèter. Com més temps estigui la 

via venosa central, més gran serà aquest risc.  

Un altre factor que també augmenta la probabilitat de patir una infecció, és el fet de que una 

nutrició parenteral és una solució molt glucosada, i totes les solucions d’aquest tipus tenen 

molt més risc de contaminar-se que la resta, i per tant els nens es contaminen tant per les 

solucions com pels catèters.  

També pot presentar-se la formació de coàguls sanguinis a les venes que porten al cor, o bé 

pot ser que els catèters puguin causar un desgast de la paret dels vasos sanguinis. 

Per altra banda, també hi ha la possibilitat de que es presenti la filtració del líquid que 

s’introdueix de manera intravenosa, dins d’altres zones del cos. Això és poc freqüent, però en 

els casos en els que es produeix, pot causar un sagnat greu i problemes respiratoris i  cardíacs. 

El que sol ser més freqüent, però, dins les complicacions que hi poden aparèixer, és el fet de 

que es produeixi una infecció. En alguns casos, aquesta complicació pot anar més enllà, 

causant una greu infecció anomenada sepsis, la qual pot suposar un gran agreujament de la 

situació.  
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6.4.7. NUTRICIÓ PARENTERAL EN LA NOSTRA RECERCA 

Conseqüentment, és crucial que la nutrició parenteral duri el menor temps possible, ja que aixi 

el risc de que es produeixi una infecció serà molt més petit, suposant un problema menys que 

pugui complicar la situació del nadó.  

Simultàniament, el fet de que la nutrició parenteral s’hagi de treure abans, voldrà dir que 

aquest pacient presenta una evolució molt favorable, que farà que el procés que porti cap al 

tencament de la ostomia i l’anastomosi dels conductes sigui, si no hi ha cap altre factor que 

ho impedeixi, molt abans. 

Per tal de que això passi, s’hauria d’investigar si hi ha algun factor que pugui variar aquest 

índex d’infeccions degut a que el nadó presenti una millor evolució i per tant pugui prescindir 

abans de la nutrició parenteral, que va lligat a una millora conjunta. 

Al projecte que proposo, aquest factor que pot proporcionar una millora en el nadó, que 

podrà conferir-li la retirada de la nutrició parenteral en un període de temps més curt, i per 

tant la disminució del risc d’infeccions i en conjunt una millora global, és la reintroducció o no 

del contingut gàstric que surt amb la ostomia. 

Com he comentat anteriorment, sostenc que el fet de reintroduïr el contingut gàstric pel 

segon tram que queda a dins de l’intestí, tot  i que mantingui funcional aquell tram de la 

mateixa manera que ho faria el suero fisiològic, a més de proporcionar la hidratació que 

aquest necessita, conferirà aquesta millora que es busca degut a que hi haurà una millor 

microbiota, que proporcionarà una millor evolució del sistema digestiu, permetent la abans 

retirada de la nutrició parenteral i per tant, una millor evolució del nadó. 

De totes maneres, tot això es tractarà amb major amplitud a la proposta que realitzo per tal de 

que aquesta possibilitat pugui investigar-se i que aixi es validi o bé es refuti la hipòtesi que 

presento.  
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6.4.8. ESTUDIS SELECCIONATS EN LA NOSTRA RECERCA SOBRE NUTRICIÓ PARENTERAL  

Al llarg dels últims anys hi ha hagut forces estudis respecte a la nutrició parenteral en nadons 

acabats de nèixer, en els quals es tracten diversos punts d’interés, que giren sobretot entorn a 

les complicacions que es poden desenvolupar, en les indicacions que puguin resultar més 

adients per al correcte seguiment d’una nutrició parenteral en pacients tan delicats, etc. 

Per tal d’aportar informació addicional i aixi tenir presents els estudis que s’han estat realitzant 

durant aquests darrers anys entorn al punt el el que ens trobem, he seleccionat alguns dels 

articles que m’han semblat més interessants, que poden aportar un punt que estigui més en 

contacte amb la realitat dels hospitals i les investigacions que aquests realitzen.  

- Un dels documents que més em van sorprendre, va ser una guía de pràctica clínica sobre 

nutrició parenteral pediàtrica, en la qual hi estaven involucrades diverses entitats, com la 

Societat Espanyola de Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica (SEGHNP), i la 

Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària (SEFH), el conjunt de les quals forma el grup 

d’Estandarització i Protocols de la Societat Espanyola de Nutrició Parenteral i Enteral (SENPE), 

en la qual també es troben experts d’aquest àmbit.  

Per tal de realitzar la guia, es segueixen una sèrie de criteris pautats per l’”Oxford Centre for 

Evidence-Based Medicine”, a partir d’una revisió de diferents estudis evidenciats per tal de 

realitzar la guia.  

Aquesta guia conté i exposa de forma resumida les recomanacions en quant a indicacions, vies 

d’accés, requeriments nutritius depenent del pes del nen, modificacions d’aquests 

requeriments en situacions especials, components de les mescles, prescripció i estandarització, 

preparació, administració, monitorització, complicacions i indicacions per al seguiment de la 

nutrició parenteral per part de les famílies que hagin de realitzar les cures i adquirir els 

coneixements necessaris per tal de portar-ho a casa.  

Es tracta d’una guia força generalitzada, que no està especialitzada en els casos en els que es 

centra el treball, però tot i aixi resulta molt interessant el fet de conèixer tots els processos 

que es realitzen en una nutrició parenteral pediàtrica. 

[Veure annexe 3] 

- Per altra banda, resulta convenient mencionar un altre estudi que s’apropa molt més als 

casos en els quals em centro al projecte, que tracta sobre els factors de risc d’aparició de 

bacteriemia associada al catèter (BAC) en pacients no crítics amb nutrició parenteral total. 

Com s’ha comentat amb anterioritat, la bacteriemia associada al catèter és una de les 

complicacions més importants en pacients portadors d’un catèter venós central (CVC), que 

són aquells en els quals ens centrem al projecte. Aquesta complicació és deguda a la seva 

associació amb un increment de la mortalitat, morbilitat i gast sanitari. 
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És sabut que l’administració de nutrició parenteral total augmenta el risc d’aparició de la 

bacteriemia, i en conseqüència, l’objectiu de l’estudi va ser determinar la taxa d’incidència i els 

factors de risc d’aquesta en pacients amb nutrició parenteral total hospitalitzats a plantes 

mèdico-quirúrgiques. 

Per tal de realitzar dit estudi, es van analitzar tots els pacients adults no crítics que van 

precissar una nutrició parenteral total desde gener de 2010 fins a novembre de 2011.  Durant 

el període d’estudi es van precissar un total de 331 pacients amb una duració mitja de la 

utilització del CVC d’uns 9 dies. 

A partir de l’anàlisi i estudi observacional dels resultats, es va arribar a la conclusió de que la 

duració de la nutrició parenteral total, incrementa el risc de BAC. Aquest risc, a més, queda 

especialment marcat, arribant a multiplicar-se per cinc, amb duracions de la NPT superiors a 

les dues setmanes. 

Aquest estudi, tot i que es realitzés amb adults i en casos de nutrició parenteral total, 

evidencia el que es porta sostenint des del principi, arribant al fet de que com més temps 

s’administri la nutrició parenteral, es presenta un notable major risc de presentar BAC. 

> (Ocón Bretón, M., Mañas Martínez, A., Medrano Navarro, A., García García, B. and Gimeno 

Orna, J. (2013). Factores de riesgo de aparición de bacterimia asociada al catéter en pacientes 

no críticos con nutrición parenteral total. Nutrición Hospitalaria (Arán), Art. 28(3): 878-883.) 

- Un altre estudi que també resulta força interessant, gira entorn a la indicació i complicacions 

en tercer nivell de pacients amb nutrició parenteral pediàtrica.  

L’article, per tant, gira entorn a les complicacions de la nutrició parenteral i el coneixement de 

la indicació i la freqüència de complicacions de la nutrició parenteral en pacients pediàtrics 

atesos a un centre de tercer nivell (establiments de salut amb nivells de complexitat diferents).  

En l’estudi es van registrar les característiques demogràfiques, antropomètriques, la causa de 

la indicació de la nutrició parenteral, el seu temps de l’administració i les complicacions 

associades a aquest tipus de nutrició.  

En ell, s’inclouen un total de 69 pacients pediàtrics que van de nounascuts a una edat de més 

de cinc anys, que van rebre aquesta nutrició parenteral a l’Hospital de Pediatria idel Centre 

Mèdic Nacional Segle XXI de l’Institut Mexicà del Segur Social. 

El resultat de l’estudi es va situar entorn al fet de que el 71% de la indicació per l’inici de 

nutrició parenteral era degut a malalties del tracte digestiu tractades quirúrgicament, com és 

el cas de l’ECN amb extracció de la part afectada, que és el que més significatiu va resultar i a 

la vegada, el que més ens interessa de l’estudi. 

> (Ríos-González, R., Anaya-Florez, R., Gutiérrez-Hernández, J. and Morán-Villota, S. (2015). 

Nutrición parenteral en pacientes pediátricos: Indicación y complicaciones en tercer nivel. 

Centro Médico Nacional Siglo XXI, Vol. 53, Supl. 3: S262-9.) 
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7. Estudi projectiu 

7.1. INTRODUCCIÓ I CONTEXT 

Un cop explicats tots els punts indispensables per entendre el projecte, comença la part del 

treball en la que realitzo la proposta sobre la qual gira tot el que he estat fent fins ara.  

Aquesta proposta pot resultar molt interessant en el panorama actual dels casos en els que em 

centro, ja que no s’ha fet mai i, tot i que resulti molt difícil que es pugui donar degut als 

diferents requeriments i grups que han de ser seleccionats, entre d’altres factors, podria 

suposar un pas més en aquest petit grup que engloba la prematuritat, en cas de que pogués 

realitzar-se algun dia. 

És important mencionar la importància que podria suposar el resultat d’aquesta proposta si es 

dongués a terme, ja que tot i que avui dia continuin realitzant-se estudis entorn a l’àmbit en el 

que es situa el projecte, hi ha encara molts interrogants i mesures que podrien investigar-se 

amb més profunditat, però que per diferents motius, no es duen a terme. 

S’ha de tenir present que moltes de les investigacions entorn a aquest camp de la 

prematuritat, acaben resultant poc concloents degut a que treballar amb nadons tan delicats, 

no resulta fàcil, posat que és força habitual que molts d’ells presentin complicacions que, 

depenent de quines siguin i com afectin a la investigació, puguin excloure’ls de l’estudi en el 

que estan inclosos, etc. 

A més, per tal de realitzar un estudi el més fiable possible, el grup de pacients involucrats, ha 

de ser el més tancat possible, amb característiques molt semblants, cosa que en aquests casos 

sol ser més complicat ja que al llarg d’un any no solen presentar-se (en el mateix hospital) 

molts casos tan específics com els que presento. 

Per altra banda, també s’han de tenir en compte les diferents limitacions que es troben a 

estudis d’aquest tipus, com el fet de que els pares no permetin la incorporació del seu fill a 

l’estudi, degut a que en casos com aquests les famílies i els nadons necessiten molt 

acompanyament i protecció.  

Addicionalment a això, també s’ha de tenir present que realitzar investigacions amb grups tan 

de risc com els que es presenten, no permeten les variacions entre pacients degut al fet de 

que resultaria poc ètic proporcionar una sèrie de mesures a un grup pacients, i unes altres a un 

altre grup de pacients. Això  és degut a que per tal de saber quina de les dues pràctiques 

resultaria més beneficiosa, un dels grups hauria sigut sotmès a unes mesures poc beneficioses 

que, tot i que en aquell moment no es sapigués quina de les dues és millor, és una cosa a la 

qual els pares  negarien arriscar-se, i a la qual també s’avantposa la ètica dels investigadors i 

personal mèdic, per molt que resultés una informació que resultaria un pas més en els casos 

estudiats. 
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A més, cal mencionar que la realitat en les línies de les investigacions que es segueixen i es 

realitzen als hospitals, solen ser sobre temes que resulten més generals i de més interés, 

deixant més de banda grups tan concrets com els que proposo, que potser només es realitzen 

en casos en que centres d’investigació demanin i aconsegueixin que personal mèdic 

especialitzat en l’àmbit, pugui col·laborar amb l’estudi més tancat que proposin.  

Aquest fet sol anar lligat també, a que forces hospitals no es dediquin a realitzar investigacions 

per diferents factors, com ho són el temps, ja que sobretot en hospitals públics es disposa de 

poc temps que no permet la realització simultània dels deures que la majoria tenen com a 

personal sanitari, junt amb una investigació que puguin plantejar. 

El factor, però, que més pot influir en tot això, sol ser l’econòmic. Les investigacions que es 

realitzen, a més de suposar una inversió de temps molt gran, requereixen en molts casos de 

diferents instruments de mesura, etc., que no poden ser subvencionats per l’hospital, que ja 

té les seves despeses en molts altres sectors.  

A més, dins d’aquest factor cal tenir present també que la investigació que es realitzi és 

independent al treball que realitzi l’investigador com a personal sanitari, sense rebre cap tipus 

de subvenció ni pagament extra, cosa que no resulta gaire atractiva si es té en compte la poca 

disponibilitat en quant al temps per a realitzar l’estudi a l’hospital.  

En alguns casos, però, potser el centre d’investigació que necessita l’ajuda de personal sanitari 

especialitzat per tal d’aconseguir els resultats que necessiten per a la recerca que duen a 

terme, els hi pugui donar una certa retribució. 

De totes maneres, no sol ser freqüent posat que aquests centres, en general, normalment 

tampoc disposen de gaires recursos que no es destinin íntegrament en investigacions i 

pagament del propi personal, i per tant els ajuts que reben solen ser per voluntat pròpia i “per 

amor a l’art”. 
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7.1.1. PROBLEMA EN EL QUE ES CENTRA LA INVESTIGACIÓ 

Aixi doncs, el problema entorn al que centro la investigació és el següent:  

-  Observar les diferències en els resultats que es donguin en quant a l’abans retirada de la 

nutrició parenteral, que suposarà un menor risc de patir una infecció i conseqüentment, la 

millor evolució del nadó amb prematuritat, entercolitis necrosant i una ostomia, on la variable 

que s’investiga és:  

· Com afecta en aquesta anterior retirada de la nutrició parenteral, la readministració 

del contingut gàstric en la part de l’intestí que connecta amb l’annus i queda a dins després de 

la extracció de la part nectròtica i posterior ostomia.  

7.1.2. ON ES REALITZARIA L’INVESTIGACIÓ? 

Per tal d’evitar les limitacions que s’han mencionat anteriorment, la investigació haurà de ser 

interhospitalària, en la qual es trobaria inclós l’Hospital Vall d’Hebron i un hospital que 

accedís a incloure’s en la recerca, que haurà de ser obligatòriament d’Anglaterra.  

El fet de que es realitzi un estudi interhospitalari entre aquests dos centres sel·leccionats, és 

degut, principalment, a dos factors; 

El primer d’ells es basa en el fet de que, com s’ha mencionat anteriorment, a Vall d’Hebron, en 

els casos que estudiem, sempre s’introdueix de nou el contingut gàstric al segon tram de 

l’intestí que dóna a l’anus.  

Recordem, a més, que la única exepció que fa que en comptes de dur-se a terme aquesta 

reintroducció, s’introdueixi suero fisiològic, és el fet de que es trobin amb algun cas més 

complicat, que sol girar entorn al fet de que el nadó afectat sigui massa petit, i l’hospital no 

disposi de bosses que s’adaptin a la seva mesura per tal de contenir el contingu gàstric que 

surt a través de l’ostomia i no cremar la pell.  

Tot i aixi, com aquests casos més complicats no s’inclourien a l’estudi, es sostindrà llavors que 

als nadons que pertanyen a Vall d’Hebron se’ls hi introduirà sempre de nou el contingut 

gàstric exterioritzat.  

Contràriament a això, cal recordar que a Anglaterra està prohibit realitzar aquesta pràctica ja 

que allà es sosté que la reintroducció del contingut gàstric suposaria un augment del risc 

d’infeccions i un empitjorament de l’evolució del nadó.  

En aquests casos, doncs, el que s’introdueix al segon tram de l’intestí (no exterioritzat), és 

suero fisiològic, que al igual que el contingut gàstric, manté funcional aquell tram de l’intestí i 

li aporta al cos la hidratació i obtenció de sals minerals que necessitarà, degut al fet de que no 

haurà pogut dur a terme el procés de l’absorció de l’aigua, etc., degut a l’ostomia. 

D’aquesta manera, doncs, no es produirà cap tipus de canvi en els processos normals 

d’actuacó dels dos hospitals, sense suposar per tant, una barrera en quant a la ètica, però si 

una diferència en les variables que s’investiguen, degut al simple fet de que a cada centre es 

realitza una pràctica diferent, que permet la comparació entre els resultats de totes dues. 



Proposta d’investigació amb nadons prematurs amb ECN, ostomia i nutrició parenteral          
                                                               Lucía Vilalta Llauradó 

58 
 

Aquesta comparació es donaria a partir de l’anàlisi de les dades que es recullin de tots dos 

hospitals, en les quals es centraria l’atenció en els casos en que la nutrició parenteral s’hagués 

retirat abans, on el factor determinant, degut al fet de que el grup de pacients seleccionats 

per l’estudi tindria unes característiques el més similars i tancades possibles, seria la 

reintroducció o no del contingut gàstric, que és el que variarà entre els dos grups. 

Aquestes característiques i tota la informació envers a la mostra seleccionada per l’estudi, a 

més del sistema de recollida de les dades, etc., es presentaràn més endavant de la proposta. 

7.2. OBJECTIUS DE LA PROPOSTA 

És important mencionar els objectius que pretenen complir-se amb la recerca proposada, que 

es basen en:  

· Demostrar quin dels dos grups presentarà una millor evolució. 

· Verificar la hipòtesi que proposo, que com he mencionat en punts anteriors, sostinc que la 

reintroducció del contingut gàstric a la part de l’intestí que queda a dins per l’extracció de la 

part necròtica, resultarà beneficiós per al pacient. 

Això és degut a que hi hauria una major microbiota capaç de fomentar amb més rapidesa la 

funcionalització dels processos digestius d’aquell tram d’intestí, on simultàniament, també 

s’estarà funcionalitzant i estimulant el procés de digestió en l’altra part de l’intestí que serà 

exterioritzat per l’ostomia, degut a la nutrició enteral que se li proporcionarà al pacient amb la 

sonda nasogàstrica al principi, i aixi doncs proporcionarà pels mateixos factors, la millora de la 

totalitat de l’intestí.  

Així doncs, es permetria abans la retirada de la nutrició parenteral i per tant es podrà garantir  

un menor índex de patir infeccions, resultant també una millora conjunta en el nadó afectat. 

 · Poder controlar millor el risc d’infeccions en casos com aquests. 

De manera general, l’obtenció d’uns resultats que puguin resultar força determinants, 

suposaran un gran canvi en l’àmbit estudiat, fent que s’implantin i modifiquin mètodes que 

fins ara no es realitzaven, suposant una gran millora i la seguretat de que realment s’estan 

donant unes cures que resulten beneficioses pel nadó afectat. 
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7.3. POBLACIÓ O MOSTRA DE L’INVESTIGACIÓ 

Per tal de realitzar la proposta, cal definir quina seria mostra teòrica seleccionada de l’estudi, 

que serà escollida a partir de diferents factors i requeriments, que s’aniràn explicant a 

continuació.  

- Que tots els pacients a seleccionar hagin patit una ECN en la qual s’hagi extret la part 

afectada, que se’ls hi hagi hagut de realitzar una ostomia, i que necessitin una nutrició 

parenteral no total, simultània a la enteral. 

- En quant a l’edat gestacional, la que entraria a l’estudi seria aquella en que els nadons 

haguéssin nascut com a límit a les 28 setmanes de gestació i d’aquí fins a les 36, posat que tot i 

que els primers siguin nounats molts prematurs, no es troben en un grup de risc extrem, i són 

els que més probabilitats tenen de patir les situacions plantejades a la proposta. 

- El tipus de catèter a través del qual es faria la nutrició parenteral, com s’ha comentat 

anteriorment, seria un CVC (catèter venós central). 

- La zona de l’intestí afectat, hauria de formar part d’un tram que pertanyés o formés part del 

còlon, degut a que l’ostomia en la que vull centrar la investigació, és una colostomia. 

El motiu de que m’interessi centrar l’estudi en les colostomies, és que normalment solen ser 

les que es realitzen més freqüentment a nadons amb aquestes característiques, i així es pot 

tancar més el grup sobre el qual es faci l’estudi. 

És important que es seleccioni la localització més freqüent ja que en un any, la quantitat 

d’ostomies que es realitzen a pacients d’aquest tipus, són potser 12 casos en total, situant-se 

en l’1-2% del total dels casos, que és la quantitat que es va mesurar durant el 2018 a l’Hospital 

Vall d’Hebron.  

- El pes, com pot ser un factor molt determinant en el qual recaigui una gran part dels 

resultats que es donin, hauria de ser el més homogeni possible, que podria situar-se entre els 

1500 grams com a mínim, fins als 2000 grams, que és el pes en el qual solen situarse aquests 

nadons, tot i que pugui variar molta depenent de la situació del nounat.  

Cal tenir present que tot i que la randomització èticament no sigui possible, és el que sol 

realitzar-se per tal de sostenir assajos limitats.  

- El nombre de pacients que es requeririen per tal d’obtenir uns resultats òptims i 

mínimament fiables, també és difícil de determinar degut a que depèn de molts factors. 

Per tal de determinar-los, podria fer-se una estimació del nombre de subjectes necessaris amb 

un programa anomenat “Granmo”, que et permet obtenir una proporció del tamany mostral 

que es necessitaria.   

Aquest tamany de la mostra, estaria determinat pels factors que es precissen a l’aplicació, que 

té l’enllaç  https://www.imim.cat/ofertadeserveis/software-public/granmo/. 

https://www.imim.cat/ofertadeserveis/software-public/granmo/
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7.3.1. CRITERIS D’EXCLUSIÓ DE LA MOSTRA 

És necessari comentar els criteris d’exclusió de la mostra, que serien aquells que podrien 

variar i modificar els resultats esperats, i es basen en els següents: 

- Aquells nadons que presentin alguna infecció, ja sigui deguda a la nutrició parenteral, que és 

el que s’intenta evitar amb la realització de l’estudi i els resultats que s’obtinguin, derivant en 

el pitjor dels casos en una sepsis, o per infeccions secundaries que es donen en conseqüència 

a l’afecció principal, i que reben el nom d’infeccions concomitants.  

- Altres complicacions que puguin patir i que surtin de la línea de l’investigació marcada 

anteriorment. 

- Aquells nadons als quals els pares no hagin donat el consentiment per escrit, necessari per 

tal d’incloure’ls a l’investigació. 

Aixi doncs, es tracta d’un grup de pacients força concret, que hauria de trobar-se, dins del cas 

que proposem, en una bona situació, sense presentar cap tipus d’afecció addicional que el 

pugui excloure de l’estudi.  

En quant a això, s’ha de tenir en compte que el nombre de pacients que puguin presentar les 

característiques que es nescessiten a l’estudi, són uns 6 o 7 a l’any aproximadament, i sense 

comptar amb aquells que més endavant poden presentar alguna complicació que els exclogui 

de la línea de la investigació.  

Per tant, és important que es tingui molt clar el que es farà al llarg de l’estudi, i que es presenti 

de manera fiable per tal de poder incloure al major grup de pacients possibles en 

l’investigació, ja que és el que pot resultar més limitant a l’hora de poder realitzar-la. 
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7.3.2. VERIFICACIÓ DE L’ABSÈNCIA DE COMPLICACIONS EN LA MOSTRA SELECCIONADA 

Per començar, abans de realitzar aquesta reintroducció del contingut, caldria que s’efectués un 

estudi contrastat a través de l’estoma distal, on es comprovi la permeabilitat desde l’estoma 

fins l’anus, descartant obstruccions i estenosis. 

Un cop s’hagués verificat l’absència d’aquestes complicacions, la reintroducció del contingut 

gàstric o bé del suero fisiològic, podria fer-se a través de diferents tècniques com la 

introducció de múltiples sondes, amb materials d’infusió, protectors per a la pell, etc., que en 

general solen ser força complexos i costosos.  

Tot i així, podrien utilitzar-se altres mètodes com la introducció del contingut a través d’una 

sonda que es coloca a l’estoma distal, amb el globus mínimament inflat, a través del qual 

s’aniria administrant el líquid a reintroduïr, com s’ha fet a un estudi molt semblant al meu 

projecte en quant a aquest punt, i que es mencionarà amb més profunditat al final de la 

proposta.  

7.4. METODOLOGIA 

Cal definir de manera clara, com s’hauria de realitzar la investigació, i un cop s’hagués 

realitzat, concretar com es recollirien les dades a analitzar. 

a) Selecció de la mostra  

En primer lloc, seleccionar els pacients que compleixin amb els requeriments mencionats al 

punt 7.3. , per tal d’anar construïnt una base de dades on s’anirien ingressant els avanços i 

evolució dels pacients pertanyents a l’estudi.  

Aixi doncs, aquests pacients haurien de tenir en tots els casos, una edat gestacional mitjana de 

32 setmanes, és a dir, que anés de les 28 setmanes cap a les 36, i un pes mitjà de 1750g (dels 

1500 grams fins als 2000 grams), a més de complir amb les demés característiques. 

b) Variables de la mostra 

Les variables que es trobarien principalment a l’investigació un cop s’haguéssin seleccionat 

tots dos grups serien, doncs; 

- Com a variable independent, l’administració de contingut gàstric en el cas de Vall d’Hebron, i 

del suero fisiològic en el cas de l’hospital d’Anglaterra,  un cop s’hagués seleccionat el grup de 

pacients de cada centre hospitalari.  

- Com a variable depenent, el temps d’administració de la nutrició parenteral. 

Sabem que aquest temps té  una influència sobre el risc d’infeccions,i per tant, l’objectiu és 

disminuir aquest temps. 

- La variable control, seria l’hospital d’Anglaterra, en el qual no es reintrodueix el contingut 

gàstric, que és el que pretèn investigar-se principalment per tal de veure si resultaria més 

beneficiós o no per, en general, la millor evolució del nadó que presenti les característiques 

mencionades. 
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7.5. SISTEMA DE RECOLLIDA DE DADES 

L’evolució dels pacients que forméssin part de l’estudi, s’aniria ingressant a una base de 

dades, que es basa en un registre de seguiment o història clínica en la que hi apareixen totes 

les dades referents al pacient, que posteriorment es compararien amb l’altre grup en que la 

variable independent és diferent. 

Aquest registre clínic es va ompint segons el protocol hospitalari a la UCI neonatal,  per part 

dels professionals que atenen al nounat, degut a que es tracta de pacients molt delicats que 

durant aquest procés estan generalment ingressats a les UCIN en tots els casos, i als quals se’ls 

ha de controlar permanentment. 

Tot i no haver d’estar mesurant cada cop les constants vitals ja que actualment és una dada 

que es mesura de manera monitoritzada, les demés variables si que s’haurien d’anar 

enregistrant manualment.  

Algunes de les VARIABLES MÉS IMPORTANTS referents al nostre estudi que haurien 

d’aparèixer, serien : 

- Constants vitals: temperatura, pols, pressió… 

- Quantitat de contingut introduït per la nutrició parenteral, que podria començar, per 

exemple amb una quantitat de 25 cc, i simultàniament la quantitat de contingut gàstric o 

suero fisiològic que s’introdueix, que podria ser d’uns 15 cc, tot i depenent del que exterioritzi 

el pacient, que també és una variable que s’ha de prendre.  

- A més, també s’haurà de mesurar a la vegada, la quantitat d’aliment (llet materna) que 

s’introduirà de manera enteral. 

En aquest cas, l’objectiu principal seria poder anar disminuïnt cada cop més la quantitat de 

nutrició parenteral i anar augmentant la quantitat de nutrició enteral, que voldrà dir que el 

sistema digestiu ja s’haurà anat funcionalitzant cada cop més, cosa que permetria finalment 

l’administració única de la nutrició enteral i el tancament de l’ostomia. 

- Deposició que realitzi el nadó. 

- Pes que va adquirint el nounat. 

- Altres dades d’interés que vagin succeïnt. 
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Aquests registres es donarien durant tot l’ingrés del nounat. 

La recollida de dades hauria de donar-se durant tot el temps que durés l’estudi, degut a que el 

moment en que ja no fos precís l’enregistrament d’aquestes dades, es correspondria amb el 

fet de que ja es pogués treure completament la nutrició parenteral, siguent possible una total 

nutrició de manera enteral, junt amb el tancament de l’ostomia. 

Això mateix és el que es busca a la meva proposta d’investigació, en quant al fet de verificar o 

bé refutar si l’administració del contingut gàstric proporciona aquesta recuperació en el nadó. 

Aquesta evolució es basa en el fet de que es pugui disminuïr abans i cada cop més 

l’administració de nutrició parenteral i, simultàniament pugui produïr-se l’augment de 

l’administració de nutrició enteral fins que ja no s’hagués d’administrar la primera.  

Potser, com sostinc, l’administració de nutrició parenteral es podria treure abans que en els 

casos en que no es readministrés el contingut gàstric, que si es confirmés a partir 

d’investigacions com la que proposo, suposaria una reducció del risc d’infeccions ja que no 

estarien tant de temps exposats a aquestes. 

Amb l’avanç que això suposa, també s’inclourà el fet de que ja podran alletar-se directament 

del pit de la mare, sense requerir una sonda nasogàstrica, que és el que s’estaria utilitzant en 

la majoria dels casos per tal d’administrar la nutrició enteral. 

Aquest fet, també és sinònim de que els seus processos digestius ja s’hauran començat a 

funcionalitzar com caldria, i per tant la ostomia podria tancar-se molt abans, deixant enrere 

qualsevol altre risc de patir infeccions o alguna altra complicació. 

Un cop hagués acabat el període de recollida de dades de tots els pacients seleccionats, 

comptant només amb aquells que s’haguéssin adaptat als requeriments necessaris per formar 

part de l’estudi, i s’haguéssin excluit aquells que haguéssin sortit de la línea de l’investigació, 

es faria una comparació entre tots dos grups de pacients; els de Vall d’Hebron, i els altres de  

l’hospital d’Anglaterra.  

7.6. ANÀLISI DELS RESULTATS I COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ OBTINGUDA 

Un cop s’haguéssin posat en comú tots els registres de cada pacient i es tinguéssin el de tots 

dos centres, s’haurien d’analitzar els resultats i l’evolució de tots dos grups a comparar. 

Aquesta comparació s’hauria de situar entorn a les dades i variables que ens resultin més 

interessants pel que fa als resultats que pretenem obtenir.  

Donat que l’objectiu principal de l’investigació és verificar si el grup al qual se’ls hagi 

reintroduït contingut gàstric presentarà  una millor evolució i per tant permetrà la abans 

retirada de la nutrició parenteral i una milloria global degut a la gran disminució del risc de 

patir infeccions que comporta, aquestes VARIABLES a les quals se’ls hi donarà MAJOR 

IMPORTÀNCIA, seràn; 

- La quantitat de nutrició parenteral que s’administri. 

- La quantitat de nutrició per via enteral que se subministri. 
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- La quantitat de contingut gàstric o bé suero fisiològic que s’introdueixi al tram de l’intestí 

que queda a dins del nounat degut a la colostomia. 

· A mesura que aquestes variables es vagin modificant, es determinarà finalment la mitjana de 

temps  que s’ha precissat amb nutrició parenteral, focalitzant els resultats esperats en aquell 

grup que hagi estat conjuntament durant un menor temps que l’altre.  

Les altres dades enregistrades a l’informe clínic, en l’estudi plantejat servirien principalment 

per control·lar i assegurar-se de que el nadó estigui el millor atès possible per tal d’evitar 

complicacions de qualsevol tipus, o bé en el cas en que es presentin, poder aportar solucions i 

mesures el més aviat possible i evitar que tant el nen com els resultats i variables de 

l’investigació, es vegin afectats.  

De totes maneres, també s’han de tenir en compte les diferents variables dispersores que 

poden presentar-se. 

Donat que són causants de la variació dels resultats que s’exposarien en cas de que els 

pacients no es veiéssin afecats per aquestes, i seguíssin el camí i els resultats que se suposa 

que haurien de sortir en cada cas, aquestes haurien de ser localitzades i, a l’hora d’analitzar 

els resultats, considerar-les nul·les i passar-les per alt, comptant només amb aquelles dades i 

proporcions que sabem que no han resultat afectades per cap factor. 

Aquestes VARIABLES DISPERSORES es situarien principalment en els següents punts; 

a) Bacterimia de la unitat.  

Depenent del nivell de bacterimia de la unitat, els nadons es poden veure afectats per 

infeccions aliènes a la situació en la que es troben.  

A més, s’ha comprovat que depenent de quines èpoques, els nens s’infecten dels mateixos 

bacteris degut a que el nivell d’aquests a la unitat, han crescut.  

Serà més o menys probable que aquest factor pugui afectar als resultats depenent de les 

mesures que es donguin al centre en el qual es troba ingressat el nadó. 

Les possibilitats de que sorgeixi algun problema envers a aquest punt, seràn més altes si no hi 

ha una bona política d’antibiòtics a l’hospital, no es realitzen les mesures higièniques 

necessàries, com rentar-se les mans, entre d’altres. 

b) El pes, que depenent de quin sigui, ho condicionarà absolutament tot. 

c) El tipus de catèter i la localització d’aquest, a més de la zona de l’ostomia i la de l’extracció 

de la part necròtica. 

En aquests casos, però, amb els requeriments que es precisen a l’estudi, s’han determinat els 

grups més homogenis possibles per tal d’evitar un canvi molt significatiu en les dades 

recollides per tal d’analitzar els resultats, i evitar problemes d’aquest tipus. 
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· Aixi doncs, tenint en compte això últim, un cop es tinguéssin totes les dades a analitzar, per 

mitjà d’un anàlisi comparatiu de la mitja i la posterior mostra dels resultats de cada pacient a 

través d’un diagrama de barres per tal de veure’ls més gràficament, s’exposarien els 

PRINCIPALS FACTORS QUE ENS INTERESSEN, i que es basen en: 

a) El temps que han estat amb la nutrició parenteral, principalment. 

b) La quantitat de nutrició parenteral administrada. 

c) La quantitat de nutrició per via enteral que s’hagi aplicat. 

d) La quantitat de contingut gàstric o suero fisiològic introduït a la part interna i “solta” de 

l’intestí, que és la que s’empalmaria amb la part exterioritzada per l’ostomia, un cop hagi 

passat el temps òptim. 

e) Addicionalment també podria comptar-se a part el nombre de pacients que han sofert una 

infecció.  

Tot i ser un dels criteris d’exclusió, és un factor que està molt connectat al que s’estudia en cas 

de que la infecció fos causada per la contaminació dels catèters o per la solució de la nutrició 

parenteral. 

Seria interessant, doncs, observar si hi ha hagut un major índex d’infeccions en un dels dos 

grups a comparar, en cas de que aquesta infecció fos causada per la nutrició parenteral. 

En cas de que si, es comprovaria si el grup que més ha presentat infeccions ha sigut aquell al 

que se li readministrava el contingut gàstric o bé el suero fisiològic.  

La relació en quant a això és el que s’estudia a la investigació, que és observar si aquesta 

infecció és deguda a que un dels dos grups hagi mantingut durant més temps la nutrició 

parenteral degut a aquesta variació del contingut administrat a la part que queda a dins de 

l’intestí. 

Si resulta menys beneficiós en un dels dos casos en comparació amb l’altre, voldrà dir que en 

un cas no funcionalitza amb la mateixa eficiència ni millorara tant la capacitat digestiva,  que fa 

que el risc de patir infeccions a causa del catèter o la solució de la nutrició parenteral sigui més 

alt degut a que s’haurà de subministrar durant més temps. 
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· Per tal d’aconseguir les PROPORCIONS A COMPARAR A PARTIR DE LES DADES RECOLLIDES 

als registres dels pacients seleccionats a l’estudi, es farien les següents operacions: 

a) La mitjana del temps que han estat amb la nutrició parenteral els pacients dels dos grups. 

S’ha de mencionar que la mesura es farà amb totes les dades obtingudes ja que si hi haguessin 

valors extrems que s’allunyessin molt de la mitjana, el més probable és que s’associessin a 

complicacions que exclourien de l’estudi als pacients que les patissin, i si no fos el cas, al tenir 

tanta poca mostra, ens interessen totes les dades. 

Per tal d’exemplificar aquesta mesura, suposarem que hi ha els pacients A, B i C al grup que 

pertany a Vall d’Hebron, i els pacients D i E al grup al que pertany a l’hospital d’Anglaterra, es 

mesurarien les mitjes tal i com es mostra a continuació: 

· Pacient A  Se li ha retirat la nutrició parenteral a les 4 setmanes i 5 dies de la primera 

administració. 

· Pacient B  Se li ha retirat la nutrició parenteral a les 6 setmanes de la primera 

administració.  

· Pacient C  Se li ha retirat la nutrició parenteral a les 5 setmanes i 3 dies de la primera 

administració. 

. Pacient D  Se li ha retirat la nutrició parenteral a les 5 setmanes i 5 dies de la primera 

administració. 

· Pacient E  Se li ha retirat la nutrició parenteral a les 7 setmanes de la primera 

administració. 

 

A partir d’aquí, es calcularia la mitjana del temps amb nutrició parenteral del primer grup, que 

es tracta dels pacients que formen part de Vall d’Hebron de la següent manera: 

                                                               4’5 + 6 + 5’3      

                                                   3 

On el resultat obtingut és una mitja de temps de 5 setmanes i una mica més de 2 dies. 

I la mitjana del temps amb la nutrició parenteral del primer grup: 

                                                                 5’4  + 7 

                                                                       2 

On el resultat obtingut és una mitja de temps de 6 setmanes i 2 dies. 
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Per tal d’observar els resultats més gràficament, es podrien realitzar taules amb gràfics de 

barres, com els que es veuen a continuació. 

 

Per tal de contrastar millor la diferència de temps amb nutrició parenteral que hi ha entre el 

grup de pacients de Vall d’Hebron i l’Hospital d’Anglaterra, la mitjana de temps de cada grup 

es podria representar també. 

Es podria fer de manera que la diferència quedés més evidenciada degut a la curta diferència 

numèrica entre cada punt de l’eix Y. 
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· A partir d’aquí, s’analitzaria el resultat de les dades obtingudes, posant que el tamany de la 

mostra fos òptim per tal d’obtenir uns resultats fiables.  

També s’hauria de comptar amb el fet de que es tracta de pacients que compleixen amb els 

requeriments necessaris per formar part de l’estudi, i que a més han anat evolucionant com 

caldria esperar, sense patir cap complicació o bé, haver passat per alt alguna que s’hagués 

presentat i no hagués afectat als resultats de l’estudi tant com per excluïr-los d’aquest, com 

s’ha anat comentant repetidament al llarg de la proposta.  

Amb aquestes dades obtingudes a partir de l’exemplificació, es podria dir que el grup de 

pacients que en aquest cas pertanyen al primer grup, que són aquells de Vall d’Hebron, 

requereixen d’un menor temps de nutrició parenteral que els de l’hospital d’Anglaterra, 

afirmant doncs, degut a que es tracta de grups molt homogenis, que la readministració del 

contingut intestinal seria més beneficiosa de cara a la millor evolució del pacient. 

b) En quant a les tres altres variables mencionades anteriorment, es faria també una mitja de 

la quantitat de nutrició parenteral, de nutrició per via enteral, i de contingut gàstric o suero 

fisiològic administrats durant el temps en el cada pacient requerís la nutrició parenteral, posat 

que l’estudi finalitza un cop ja no la necessita.  

Es faria, doncs, la mitja que cada nadó ha requerit envers les tres variables, i en funció del 

temps en que ha durat la nutrició parenteral.  

Un cop es tinguéssin les mitjes de les tres variables de cada pacient, es realitzaria una altra 

mitja de les tres mitjes dels pacients de cada grup, determinat per l’hospital al qual pertanyen. 

A partir d’aquí, es podria realitzar la comparació entre les 3 variables de cada grup, que 

reflexaria en quin dels dos grups s’haurà necessitat menys o més quantitat de nutrició 

parenteral, i la quantitat de contingut gàstric o suero fisiològic i nutrició enteral que se’ls hi 

haurà administrat.  

> Per tal de veure-ho amb major claredat, es faria de la següent manera per cadascuna de les 

variables a comparar i analitzar: 

- Primer es realitzaria la mitja de cada pacient en funció del temps amb el que han estat amb 

la nutrició parenteral (vist al punt a)). 

Com són dades molt extenses degut a que es van recollint durant totes les hores en la que 

dura la nutrició parenteral per cada individu, s’ha de tenir en compte que estarà tot enregistrat 

informàticament, de manera que simplement s’hauràn de seleccionar les dades i fer la mitja 

de la quantitat d’aquestes, per tal d’obtenir la mitja de cada dada per a cada pacient.  

- Un cop s’haguéssin fet totes les mitjes de les altres  tres dades a comparar de cada pacient, 

es faria una mitja (de la mateixa dada) amb el resultat de les mitjes de cada pacient en funció 

del grup al que pertanyen (Vall d’Hebron o l’hospital d’Anglaterra).  
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Per tal d’exemplificar aquest punt, es realitzaria de la següent manera: 

· Grup 1 (nadons inclosos a l’estudi que pertanyen a Vall d’Hebron). 

           · Mitjana de la quantitat de nutrició parenteral administrada durant les setmanes que ha 

estat amb aquesta el pacient A X 

           · Mitjana de la quantitat de nutrició parenteral administrada durant les setmanes que ha 

estat amb aquesta el pacient B  Y 

           · Mitjana de la quantitat de nutrició parenteral administrada durant les setmanes que ha 

estat amb aquesta el pacient C  Z 

 Mitjana total de la quantitat de nutrició parenteral administada als pacients del grup 1. 

                                            

                                                              X + Y + Z 

                                                                     3 

 

· Grup 2 (nadons inclosos a l’estudi que pertanyen a l’hospital d’Anglaterra). 

           · Mitjana de la quantitat de nutrició parenteral administrada durant les setmanes que ha 

estat amb aquesta el pacient D  T 

           · Mitjana de la quantitat de nutrició parenteral administrada durant les setmanes que ha 

estat amb aquesta el pacient E  V 

 Mitjana total de la quantitat de la nutrició parenteral administrada als pacients del grup 2. 

                                                                T + V 

                                                                    2 

A partir del resultat de tots dos càlculs, es faria una comparació d’aquests per observar les 

diferències de tots dos pacients. 

Es seguiria el mateix procés amb les altres dues dades a analitzar. 

A partir d’aquí, es podrien extreure una sèrie de conclusions que expliquéssin els resultats 

obtinguts, en les quals es buscaria la relació que pot haver-hi entre les tres dades.  

Amb això es podrà comprovar si el resultat envers a la comparació, ha anat en funció del fet de 

que s’hagi administrat més o menys quantitat de contingut gàstric o suero fisiològic, que 

depenent de com, haurà influit en l’augment de la quantitat de nutrició enteral i la disminució 

de la parenteral, degut a que s’haurà funcionalitzat o no abans el procés digestiu, que és una 

explicació que està totalment connectada amb l’objectiu de l’investigació de l’estudi proposat. 
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Tot i aixi, si es volguéssin obtenir unes conclusions més extenses i fermes sobre els resultats i 

la relació entre aquests, es podria fer una altra recerca més focalitzada en això.  

S’ha de tenir present que es tracta d’un treball totalment projectiu i teòric d’estudi, però que 

si es pogués dur a terme amb la possibilitat de que s’obtinguéssin uns resultats  vàlids, 

exemptes de complicacions que puguin aparèixer al llarg de la recerca, suposaria un gran 

avanç en els casos tan complicats com els que es tracten.  

Poder comprovar si realment el contingut gàstric proporciona en menys temps, una millora  en 

el funcionament dels processos de la digestió i en general de l’intestí afectat, podria evitar en 

molts casos que degut a la necessitat de nutrició parenteral durant un període perllongat de 

temps, es desenvolupessin infeccions i evitar aixi el risc de sepsis i el que això suposa al nen i a 

la seva família.  

Conseqüentment, l’ansietat i patiment de les famílies envers aquestes situacions es reduiria 

bastant, degut a que poder proporcionar mesures que evitin complicacions addicionals com les 

infeccions i sepsis, suposarà també menors riscs d’absolutament tot, incloent el risc de mort.  
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8. Conclusió del treball 

La conclusió podria resumir-se en el fet de que si fos possible la realització de l’estudi en més 

d’una ocasió (per tal de descartar que els resultats de la primera vegada hagin sigut aleatoris i 

sense cap base real), podria afirmar o bé rebutjar la hipòtesi que mantinc al llarg de tot el 

projecte.  

Si en general, el grup de nadons  de Vall d’Hebron presentessin uns millors resultats (menys 

temps amb nutrició parenteral,  més quantitat de nutrició via enteral en comparació amb la de 

nutrició parenteral en menys temps, menys infeccions…), es confirmaria que la reintroducció 

de contingut gàstric és la millor opció per tal de mantenir funcional el segon tram d’intestí, que 

es connectarà posteriorment al tram exterioritzat per la colostomia en menys temps. 

Això suposaria un pas en l’àmbit que es tracta en el treball, posat que trobar una mesura que 

pugui proporcionar uns millors resultats en comparació amb una altra que es dóna en la 

majoria dels casos d’aquest tipus (l’administració de suero fisiològic), podria significar molt per 

l’evolució d’uns pacients que es troben en una situació tan delicada.  

Aquests millors resultats es reflexarien, principalment, en el fet de que es pogués retirar abans 

la nutrició parenteral, fet que va lligat a les demés variables mencionades anteriorment (que 

també es mesuren en l’anàlisi de resultats), junt amb la dismunució de l’índex d’infeccions 

degut a que el nadó ja no estaria tan exposat per l’ús dels catèters. 

De totes maneres, tot i que vagi sostenint una sèrie de resultats al llarg de tota la recerca, per 

motius com el fet de que amb la reintroducció de contingut gàstric es promogui a l’aparició 

d’una millor microbiota intestinal que pugui conferir un millor desenvolupament i una millor 

funcionalització dels processos digestius i en general, funcionament de l’intestí, es tracta 

només d’una projecció.  

El treball en general, tracta d’això; d’ una sèrie de projeccions no només en quant als resultats 

que es puguin donar, sinò per la realització de l’estudi en si. Per tant, es tracta d’una proposta 

d’investigació,  que no pot afirmar cap possible resultat, i que segurament pugui ser fins i tot 

modificat en quant a la seva execució per tal d’adaptar-lo més a les investigacions que solen 

donar-se als hospitals. 
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9. Reflexió final 

Amb aquest treball he hagut d’endinsar-me en el món de la prematuritat i en diferents 

aspectes específics que la comprenen, enfocats al que volia tractar a la part experimental 

d’aquest. 

La majoria del que he anat investigant era totalment desconegut per mi, incloent allò que 

pretenia proposar per tal de realitzar l’estudi projectiu, que he anat descobrint a mesures que 

el treball anava agafant forma i amb les reunions en les que he estat parlant amb personal 

mèdic familiaritzat i expert en el tema que es tracta, pertanyent a l’Hospital Vall d’Hebron. 

De mica en mica he anat enllaçant la informació de les reunions i dels diferents punts que es 

tracten al llarg del treball a partir d’articles d’investigacions especialitzades en cadascun dels 

àmbits que es tracten i recerques força extenses a internet, a partir dels quals he anat 

moldejant la proposta realitzada. 

Tot i que es tracti d’un treball molt específic i enfocat a una situació concreta dins de totes les 

que hi poden sorgir entorn a la prematuritat, per a mi ha resultat ser un tema molt extens i 

replet d’informació nova que m’ha obert els ulls sobre la gran quantitat de casos que poden 

trobar-se en aquest camp tant ampli i complex, i al qual no se li dona la visibilitat que hauria.  

Realitzar aquest treball ha resultat no només una via per conèixer més a fons casos que 

pertanyin a aquest àmbit de la prematuritat, sinò que també ha sigut tota una experiència per 

mi. 

Fer una recerca tan complexa de manera individual, m’ha dut a haver de buscar fonts 

especialitzades que poguéssin proporcionar-me informació de primera mà, a partir de casos 

que s’hagin trobat al llarg de la pràctica mèdica. 

Això m’ha fet sortir més de la meva zona de confort, i m’ha obligat a saber espavilar-me per mi 

mateixa a l’hora de contactar amb fonts que puguin interessar-me per completar el treball, a 

més d’aprendre de mica en mica com treure el màxim profit de reunions d’aquest tipus, cosa 

que em servirà també al llarg de la meva vida com a estudiant entorn a futures recerques que 

hagi de fer.  

El fet d’haver focalitzat el meu treball entorn a la prematuritat, m’ha conferit la possibilitat 

d’adquirir molts coneixements generals sobre aquesta, i després més especialitzats en quant al 

que investigo.  

Tot i aixi, com he comentat anteriorment, vaig començar coneixent el que era la prematuritat, 

com la majoria de la gent, i finalment he acabat sabent realment el que és, degut a una 

circumstància concreta, que en aquest cas és el meu treball.  

Per a la major part de la societat no especialitzada en l’àmbit, passa el mateix; només saben el 

que és realment i tot allò que engloba, degut a una circumstància, que en el seu cas és el fet de 

tenir un nadó prematur. Només aixi és com es familiaritzen certament amb el tema, 

especialitzant-se després en la situació concreta del seu fill.  

Com he comentat en alguna altra ocasió, sostenc que això hauria de ser diferent. 
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La societat hauria d’estar una mica més informada sobre un tema tan present i que cada cop 

és més comú. D’aquesta manera, doncs, estaria més preparada per afrontar-la amb més 

preparació i el millor possible, en cas de que li afectés de tant a prop per haver tingut un fill 

prematur. 

Així doncs, es podria evitar el fet de que s’hagin de convertir en experts en un període de 

temps que passa força ràpid al principi, i al que a més se li ha de sumar el pànic causat pel 

desconeixement. 
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Glossari 

- Abcès. Cavitat on s’acumula pus. 

- Anastomosi. Unió d’uns elements anatòmics del mateix tipus. 

- Apnea. Episodi d’ausència de flux respiratori de duració superior a 20 segons. 

- Bradicàrdies. Descens de la freqüència de contracció cardíaca a 60 batecs/ minut. 

- Catèter. Tub generalment llarg, prim i flexible que pot ser introduït dins d’un teixit o una 

vena. Permeten la injecció d efàrmacs, el drenatge de líquids o bé l’accés d’altres instruments 

mèdics. 

- Coagulació intravascular disseminada. Pèrdua del control homeostàtic de la coagulació, 

generant de manera excessiva trombina i plasmina, que produeix l’aparició d’hemorràgies a 

diferents parts del cos. 

- Corticoides. Són unes hormones produïdes per l’organisme de manera natural, que 

desenvolupen la seva activitat en diferents processos, entre els quals es troben la regulació de 

la inflamació i el seu efecte immunosupresor, entre d’altres.  

- Dehisència. Opertura espontània d’una part o d’un òrgan que s’havia suturat durant una 

intervenció quirúrgica. 

- Derivació jejunal. Establiment quirúrgic d’un curtcircuit entre alguna porció de l’arbre biliar i 

el tracte digestiu, que s’estableix generalment de manera particular amb el duodè i el jejú. 

- Estenosi. Disminució d’un orifici o conducte. 

- Etiologia. Estudi sobre les causes de les coses. 

- Fístula cutània. Connexió anormal entre dues parts del cos. 

- Gastrostomia. Intervenció quirúrgica que consisteix en l’opertura d’un orifici enla paret 

interior de l’abdomen per tal d’introduïr una sonda d’alimentació a l’estòmac. 

- Hipotensió. Passa quan la pressió arterial és molt més baixa del que hauria de ser. Això vol dir 

que el cos, el cervell i altres zones del cos no reben suficient sang. La pressió arterial normal sol 

estar entre 90/60 mmHg i 120/80 mmHg. 

- Isquèmia. Detenció o disminució de la circulació sanguínia a través de la zona afectada. 

- Laparotomia. Obriment de les parets abdominals. 

- Letargia. Pèrdua temporal i completa de la sensibilitat i del moviment per causa fisiològica, 

fent que les funcions vitals de la persona estiguin atenuades. 

- Neumatosi. Resultat de la infiltració d’aire a la paret de l’intestí. 

- Neumoperitoneu. Presència de gas lliure a la cavitat peritoneal.  
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- Paracentesi. Punció que es dona a una cavitat del cos per tal d’extreure líquid. 

- Placebo. Substància farmacològicament inert que s’utilitza com a control d’un assaig clínic. 

- Ressecció. Separació total o parcial. 

- Sepsis. Malaltia que es produeix per una infecció que ha ocasionat una resposta anormal en 

l’organisme, fent que el sistema immune del pacient actui de forma desproporcionada o amb 

menor intensitat de la necessària de cara a la infecció, posant en perill la vida de l’afectat. 

- Shock sèptic. Situació en que els òrgans i teixits de l’organisme deixen de rebre suficient 

oxigen i nutrients, que porta a una mort progressiva de les cèl·lules i un un error en el 

funcionament dels òrgans que pot causar la mort. 

- Sonda nasogàstrica. Sonda (tub)de plàstic que s’introdueix del nas, a través de la garganta i 

l’esòfag, fins l’estòmac 

- Suturar. Unir. 

- Trombopènia. Qualsevol trastorn en el qual hi ha una quantitat anormalment baixa de 

plaquetes.



Proposta d’investigació amb nadons prematurs amb ECN, ostomia i nutrició parenteral          
                                                               Lucía Vilalta Llauradó 

76 
 

Fonts d’informació 

· Herranz Barbero, A., Sánchez Ortiz, E., Cobo, M., Arnal Ahulló, M. and Salvia Roiges, M. 

(2018). Causes i factors de risc de la prematuritat. (online) clinicbarcelona.org. Available at: 

https://www.clinicbarcelona.org/ca/asistencia/malalties/prematuritat/causes-i-factors-de-risc 

(Acessed 9 Nov. 2018). 

· Pinyol. L. (2013). Filles del mètode cangur. (online) criatures.ara.cat. Available at: 

https://criatures.ara.cat/Filles-del-metode-cangur_0_976102400.html (Accessed 9 Nov.2018). 

· Villaseca, A. (2015). 5 beneficis del mètode cangur per al nadó i pares. (online) 

diaridegirona.cat. Available at: https://www.diaridegirona.cat/salut/2015/10/19/5-beneficis-

metode-cangur-per/748774.html (Accessed 8 Nov. 2018). 

· sjdhospital.barcelona.odg (n.d.). Neonatología: cómo trabajamos. Hospital Sant Joan de Déu. 

(online) Available at: https://www.sjdhospitalbarcelona.org/es/neonatologia-que-nos-hace-

diferentes (Acessed 9 Nov. 2018). 

· Institut d’Estadística de Catalunya (2018). Parts segons l’edat de la mare, tipus de part i 

maturitat. (online) Available at: https://www.idescat.cat/pub/?id=naix&n=5121&lang=es 

(Accessed 11 Nov. 2018). 

· bebesymas.com. (n.d.). Se puede ser madre a los 50. (online) Available at: 

https://www.bebesymas.com/ser-padres/se-puede-ser-madre-a-los-50 (Accessed 9 Nov. 

2019). 

· Rovati, L. (2015). La mejor edad para ser madre (en términos biológicos) son los 25 años. 

(online) Available at: https://www.bebesymas.com/embarazo/la-mejor-edad-para-ser-madre-

en-terminos-biologicos-son-los-25-anos (Accessed 9 Nov. 2019). 

· Pomares, R. (2016). Lograr un embarazo después de los 50. Es posible? – Salud (online) 

euroresidentes.com. Available at: https://www.euroresidentes.com/salud/embarazo-despues-

de-los-50/ (Accessed 9 Nov. 2018). 

· Mayans Fernández, E. (2017). Lactancia materna en prematuros. (online) repositoriouam.es. 

Available at: 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/680675/mayans_fernandez_estefaniatfg.

pdf?sequence=1&isAllowed=y (Accessed 13 Nov. 2018). 

· Fernández Jiménez, I. and de las Cuevas Terán, I. (2006). Entercolitis necrotizante neonatal. 

(online) sscalp.org. Available at: 

https://www.sccalp.org/boletin/46_supl1/BolPediatr2006_46_supl1_172-178.pdf, Vol 46 

(Supl.1): 172-178 (Accessed 18 Jul. 2019) 

· Jongitud Aguilar, A., Turrubiartes Carrizales, A. and Valle Armienda, R. (2006). Neonato con 

entercolitis necrosante y perforación intestinal manejado mediante drenaje peritoneal. (online) 

medigraphic.com. Available at: https://www.medigraphic.com/pdfs/pediat/sp-

2006/sp063g.pdf,Vol. 73, Núm. 3, pp 132-134 (Accessed 18 Jul. 2019). 

https://www.clinicbarcelona.org/ca/asistencia/malalties/prematuritat/causes-i-factors-de-risc
https://criatures.ara.cat/Filles-del-metode-cangur_0_976102400.html
https://www.diaridegirona.cat/salut/2015/10/19/5-beneficis-metode-cangur-per/748774.html
https://www.diaridegirona.cat/salut/2015/10/19/5-beneficis-metode-cangur-per/748774.html
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/es/neonatologia-que-nos-hace-diferentes
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/es/neonatologia-que-nos-hace-diferentes
https://www.idescat.cat/pub/?id=naix&n=5121&lang=es
https://www.bebesymas.com/ser-padres/se-puede-ser-madre-a-los-50
https://www.bebesymas.com/embarazo/la-mejor-edad-para-ser-madre-en-terminos-biologicos-son-los-25-anos
https://www.bebesymas.com/embarazo/la-mejor-edad-para-ser-madre-en-terminos-biologicos-son-los-25-anos
https://www.euroresidentes.com/salud/embarazo-despues-de-los-50/%20(Accessed
https://www.euroresidentes.com/salud/embarazo-despues-de-los-50/%20(Accessed
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/680675/mayans_fernandez_estefaniatfg.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/680675/mayans_fernandez_estefaniatfg.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.sccalp.org/boletin/46_supl1/BolPediatr2006_46_supl1_172-178.pdf
https://www.medigraphic.com/pdfs/pediat/sp-2006/sp063g.pdf
https://www.medigraphic.com/pdfs/pediat/sp-2006/sp063g.pdf


Proposta d’investigació amb nadons prematurs amb ECN, ostomia i nutrició parenteral          
                                                               Lucía Vilalta Llauradó 

77 
 

· Demestre Guasch, X. and Raspall Torrent, F. (2008). Entercolitis necrosante. (online) aeped.es. 

Available at: https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/42.pdf, Vol 42 (Accessed 

18 Jul. 2019). 

· Fleming, P., Berrinton, J. and Jacobs, S. (2019). Addressing safety concerns of probiotic use in 

preterm babies. Elsevier, Vol. 135, p.72-74. 

· Jarret, P., Meczner, A., Costeloe, K. and Fleming, P. (2019). Historical aspects of probiotic use 

to prevent necrotising entercolitis in preterm babies. Elsevier, Vol. 135, p. 51-57. 

· Halloran, K. and Underwood, M. (2019). Probiotic mecanisms of action. Elsevier, Vol. 135, 

p.58-65. 

· Arul, G., Singh, M., Ali, A. and Gee, O. (2019). Damage control surgery in neonates: Lessons 

learned from the battlefield. Journal of Pediatric Surgery (Elsevier), Vol. 54, Issue 10, p. 2069-

2074. 

· Chaaban, H., Markel, T., Canvasser, J. and Good, M. (2019). Biobanking for necrotizing 

entercolitis: Needs and standards. Journal of Pediatric Surgery (Elsevier). 

· Pammi, M. and Abrams, S. (2019). Enteral lactoferrin for the treatment of sepsis and 

necrotizing entercolitis in neonates. Cochrane Library, Issue 5. Art. No.: CD007138. 

· Biller, B., Coha, T., Harrison, B., Lerner Selekof, J., Robinson, T. and Yarjau, B. (n.d.). El cuidado 

de su niño con ostomía. (online) hollister.com. Available at: 

http://www.hollister.com/~/media/oldfiles/pdfs%E2%80%93for%E2%80%93download/ostom

y%E2%80%93care/hol_os_pediatric-

caring%E2%80%93for%E2%80%93your%E2%80%93child%E2%80%93with%E2%80%93an%E2%

80%93ostomy-spanish_la_907809.pdf (Accessed 16 Dec. 2019). 

· Boiza, G. (n.d.). Ostomía pediátrica: qué es y cómo se trata. (online) serpadres.es. Available 

at: https://www.serpadres.es/bebe/salud-bebe/articulo/ostomia-pediatrica-que-es-y-como-

se-trata-181547716454(Accessed 17 Dec. 2019). 

· es.wikipedia.org. (2019). Ostomía – Wikipedia, la enciclopedia libre. (online) Available at: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ostom%C3%ADa (Accessed 15 Dec. 2019). 

· Deltell Colomer, P., Albertos Mira-Marcelí, N., Gallego Mellado, N., Kuan Argüello, M., 

Bordallo Vázquez, M., Mira Navarro, J. and Gonzálvez Piñera, J. (2015). Cierre de ileostomía 

tras entercolitis necrotizante. ¿Cuándo es el mejor momento?. (online) secipe.org. Available at: 

https://www.secipe.org/coldata/upload/revista/2015_28-2_55-58.pdf, Art 28: 55-58 (Accessed 

17 Dic. 2019). 

· medlineplus.gov. (2019). Colostomía: MedlinePlus enciclopedia médica. (online) Available at: 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002942.htm (Accessed 18 Dec. 2019). 

https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/42.pdf
http://www.hollister.com/~/media/oldfiles/pdfs%E2%80%93for%E2%80%93download/ostomy%E2%80%93care/hol_os_pediatric-caring%E2%80%93for%E2%80%93your%E2%80%93child%E2%80%93with%E2%80%93an%E2%80%93ostomy-spanish_la_907809.pdf
http://www.hollister.com/~/media/oldfiles/pdfs%E2%80%93for%E2%80%93download/ostomy%E2%80%93care/hol_os_pediatric-caring%E2%80%93for%E2%80%93your%E2%80%93child%E2%80%93with%E2%80%93an%E2%80%93ostomy-spanish_la_907809.pdf
http://www.hollister.com/~/media/oldfiles/pdfs%E2%80%93for%E2%80%93download/ostomy%E2%80%93care/hol_os_pediatric-caring%E2%80%93for%E2%80%93your%E2%80%93child%E2%80%93with%E2%80%93an%E2%80%93ostomy-spanish_la_907809.pdf
http://www.hollister.com/~/media/oldfiles/pdfs%E2%80%93for%E2%80%93download/ostomy%E2%80%93care/hol_os_pediatric-caring%E2%80%93for%E2%80%93your%E2%80%93child%E2%80%93with%E2%80%93an%E2%80%93ostomy-spanish_la_907809.pdf
https://www.serpadres.es/bebe/salud-bebe/articulo/ostomia-pediatrica-que-es-y-como-se-trata-181547716454
https://www.serpadres.es/bebe/salud-bebe/articulo/ostomia-pediatrica-que-es-y-como-se-trata-181547716454
https://es.wikipedia.org/wiki/Ostom%C3%ADa
https://www.secipe.org/coldata/upload/revista/2015_28-2_55-58.pdf
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002942.htm


Proposta d’investigació amb nadons prematurs amb ECN, ostomia i nutrició parenteral          
                                                               Lucía Vilalta Llauradó 

78 
 

· Bastida Torres, A. (2013). Los bebés prematuros tendrían que empezar a comer a los seis 

meses de edad corregida. (online) bebesymas.com. Available at: 

https://www.bebesymas.com/alimentacion-para-bebes-y-ninos/los-bebes-prematuros-

tendrian-que-empezar-a-comer-a-los-seis-meses-de-edad-corregida (Accessed 18 Dec. 2019). 

· medlineplus.gov. (2019). Nutrición parenteral total – bebés: MedlinePlus enciclopedia médica. 

(online) Available at: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007239.htm (Accessed 18 

Dec. 2019). 

· medlineplus.gov. (2019). Catéter central insertado percutániamente en bebés: MedlinePlus 

enciclopedia médica. (online) Available at: 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007243.htm (Accessed 18 Dec. 2019). 

· cancer.org. (2016). Catéteres venosos centrales: American Cancer Society. (online) Available 

at: https://www.cancer.org/es/tratamiento/tratamientos-y-efectos-secundarios/cateteres-

venosos-centrales.html (Accessed 19 Dec. 2019). 

· medlineplus.gov. (2019). Via venosa central en bebés: MedlinePlus enciclopédia médica. 

(online) Available at: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007246.htm (Accessed 18 

Dec. 2019). 

· Ríos-González, R., Anaya-Florez, R., Gutiérrez-Hernández, J. and Morán-Villota, S. (2015). 

Nutrición parenteral en pacientes pediátricos: Indicación y complicaciones en tercer nivel. 

Centro Médico Nacional Siglo XXI, Vol. 53, Supl. 3: S262-9. 

· Ocón Bretón, M., Mañas Martínez, A., Medrano Navarro, A., García García, B. and Gimeno 

Orna, J. (2013). Factores de riesgo de aparición de bacterimia asociada al catéter en pacientes 

no críticos con nutrición parenteral total. Nutrición Hospitalaria (Arán), Art. 28(3): 878-883. 

· Pedrón Giner, C., Cuervas-Mons Vendrell, M., Galera Martínez, R., Gómez López, L., Gomis 

Muñoz, P., Irastorza Terradillos, I., Martínez Costa, C., Moreno Villares, J., Pérez-Portabella 

Maristany, C., Pozas del Río, M., Redecillas Ferreiro S. and Prieto Bozano, G. (2017). Guía 

práctica clínica SENPE/SEGHNP/SEFH sobre nutrición parenteral pediátrica. Nutrición 

Hospitalaria (Arán), Art. 34(3): 745-758. 

· Zornoza-Moreno, M. and Ruiz-Montañez, J. (2018). Realimentación por estoma distal en una 

serie de casos de niños con ileostomía: un posible método para facilitar la restitución del 

tránsito intestinal. Acta pediátrica Mex., Art. 39(3): 216-223. 

· Pérez-Portabella Maristany, C. and Redecillas Ferreiro, S. (2017). Administración de la 

nutrición parenteral pediátrica. Nutrición Hospitalaria (Arán), Art. 34(Supl.3): 50-52. 

https://www.bebesymas.com/alimentacion-para-bebes-y-ninos/los-bebes-prematuros-tendrian-que-empezar-a-comer-a-los-seis-meses-de-edad-corregida
https://www.bebesymas.com/alimentacion-para-bebes-y-ninos/los-bebes-prematuros-tendrian-que-empezar-a-comer-a-los-seis-meses-de-edad-corregida
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007239.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007243.htm
https://www.cancer.org/es/tratamiento/tratamientos-y-efectos-secundarios/cateteres-venosos-centrales.html
https://www.cancer.org/es/tratamiento/tratamientos-y-efectos-secundarios/cateteres-venosos-centrales.html
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007246.htm


Proposta d’investigació amb nadons prematurs amb ECN, ostomia i nutrició parenteral          
                                                               Lucía Vilalta Llauradó 

79 
 

Annexes 

· Annexe 1 

Contacte amb l’associació « Som Prematurs » 

Per tal de conferir-li al treball una part més personal i enfocada a la societat, vaig posar-me en 

contacte amb una associació de prematurs de Catalunya, “Som Prematurs”. 

 

 

 

 

 

Durant el desembre del 2018 vaig enviar un correu al contacte que hi apareix a la seva pàgina 

web, i vaig rebre una resposta per part de la directora de l’Associació, Bet Farga, en la qual 

accedia a que passés un dia amb ella i més gent de l’Entitat. 

En aquell moment, estava encara començant a situar el que volia fer al treball, que al final vaig 

canviar degut a la dificultat que suposava intentar realitzar un anàlisi de les diferents 

complicacions a curt i llarg termini que podien presentar els nadons depenent del seu grau de 

prematuritat, posat que es tracta d’un tema molt ampli i relatiu/ subjectiu.  

Tot i aixi, del que si que vaig poder treure profit, és de la experiència en primera persona de 

veure el que es realitza en una associació de prematurs com ho és “Som Prematurs”. 

Per les dates en les que ens trobàvem, vaig poder formar part d’una activitat que es fa durant 

el període de reis, que es basa en anar a fer una sorpresa a les famílies que es troben a les 

UCIN neonatals dels hospitals amb els que tenen un conveni, per tal de regalar un detall pels 

nadons i aixi animar a les famílies amb el primer dia de reis que passarien els seus fills.   

En el meu cas, vaig estar a l’Hospital Universitari Dexeus, i va ser una experiència molt maca, i 

a més d’estar present, vaig poder veure una UCIN neonatal, sense poder entrar a la sala on es 

trobàven els nadons amb la família, però si podent veure-ho tot a través d’un vidre, amb les 

incubadores, els mesuradors de contaminació acústica, etc.  

L’Associació està formada per professionals que treballen en l’ambit, i per diferents famílies 

que han passat per experiències semblants, les quals totes parteixen del naixement d’un fill 

prematur.  

El fet d’haver passat per la mateixa situació que altres famílies que ho poden estar passant 

posteriorment, fa que tot sigui molt més proper i personal. 

L’Associació té com a objectiu principal acompanyar a les famílies que ho desitjin, al llarg del 

procés en el que es troben un cop han donat a llum a un nadó prematur. 
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Aquest acompanyament és tant psicològic com físic.  

En el primer cas, s’ofereixen ajudes per part de professionals o bé pacients experts en quant a 

qualsevol tipus d’inquietud que presentin els pares, en l’aspecte de la baixa i documents que 

es necessitin, informació dels ajuts i recursos que puguin precisar, tenir accés a altres famílies 

que formin part de l’Associació o bé hagin passat per situacions molt similars que comparteixin 

les seves experiències, tallers, orientacions durant el temps que es troben ingressats a la UCIN i 

un cop se’ls hi doni l’alta… 

I per altra banda, també s’ofereix un acompanyament periòdic als pares que hagin d’estar una 

temporada llarga, ingressats a la UCIN dels diferents hospitals amb els que s’involucren. 

En cas de que no pogués donar-se aquest acompanyament presencial per qualsevol motiu, 

també es presenta l’opció de contactar amb ells per via telefònica o amb el correu del que 

disposen a la seva pàgina web. 

A més, també disposen de diferents propostes i projectes amb els que millorar la qualitat de 

vida de les famílies que es trobin durant el temps que hagin d’estar a la UCIN. 

Algunes de les propostes que ja s’estan abordant, són la possibilitat de poder rebre ajuda per 

part d’un psicòleg perinatal, poder dotar d’un extractor de llet a cada incubadora per tal de 

facilitar la lactogènesi i afavorir i facilitar la lactància materna, la creació d’una col·lecció de 

llibres sobre la maternitat, la possibilitat d’oferir una formació especial per a pares, el suport i 

impuls en estudis de recerca i investigacions, etc. 

Actualment, tots aquests projectes es duen a terme amb tots els pares que estiguin ingressats 

als diferents hospitals de la xarxa de l’Institut Català de la Salut, degut a un conveni que tenen 

signat amb l’ICS.  

Tot i aixi, es pretèn una major expansió cap a altres hospitals arreu de Catalunya, per tal 

d’oferir tots els serveis que es plajenten i poder ajudar a totes les famílies que es trobin en 

situacions com les que es tracten al llarg de tot el món de la prematuritat.  

Un impediment que pot resultar d’aquest intent d’expansió cap a altres centres, pot ser el fet 

de que a alguns hospitals no agrada la presència d’associacions degut a que a vegades 

s’associa a problemes que poden proporcionar integrants de l’entitat que han passat per 

situacions semblants, a partir de queixes, negativitat i saturament d’informació envers les 

seves propostes, etc., que puguin transmetre’s a altres famílies que s’acaben d’introduïr al que 

suposa tenir un fill prematur. 

De totes maneres, durant la petita entrevista que els hi vaig estar realitzant, em vaig centrar 

molt en el que una associació com aquesta pretèn aconseguir, que personalment crec que té 

una importància i un deure molt gran, que simplement es basa en proporcionar tota l’ajuda 

possible a gent que passi per experiències que poden resultar tan estressants com les que es 

tracten en aquest cas.  

Aquestes tasques principals en les que es centren, les he estat resumint en els següents 

punts arran de la petita entrevista que els hi vaig fer: 
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- Un dels seus objectius principals, és conscienciar globalment del que és la prematuritat, 

informant tant a les famílies com a la societat, la qual ha de tenir present que es tracta d’una 

part del que seràn les futures generacions, que malauradament està en augment. 

- Proporcionar, com ja s’ha mencionat, tota l’ajuda de qualsevol tipus als pares que ho 

necessitin i solicitin. 

- Proposar i lluitar per una sèrie de mesures i ajuts que haurien de rebre moltes de les famílies 

afectades. Aquest punt es refereix principalment al fet de que molts cops, la sèrie d’atencions i 

cures (sobretot a curt termini) requereixen un sacrifici econòmic força gran depenent de la 

situació, cosa que dificulta encara més el procés pel qual han de passar les famílies, sense 

parlar de molts altres sacrificis com el temps, el desgast que suposa anímica i psicològicament. 

- Ajuntar totes les associacions de prematurs possibles per tal d’informar tant a pares, com a 

hospitals, institucions, etc., sobre les millores i propostes a base d’altres experiències per part 

de famílies que hagin passat per diverses situacions a partir del naixement d’un fill prematur, 

per tal de poder avançar i millorar a nivell global. 

- Un assessorament per a que els pares no es sentin sols o perduts en cap moment, i que així 

puguin portar-ho millor. 

- L’intent d’una conscienciació a nivell de govern ja que molts cops aquests nens tenen una 

sèrie de necessitats determinades, que no vol dir que siguin pitjors en comparació amb la 

resta, però si voldrà dir que a vegades necessitaràn més temps per a algunes coses, cosa que 

no s’està valorant actualment en quant a l’escola, per exemple, o al propi treball dels pares. 

Dins d’aquest punt, també és important conscienciar a la societat de que nèixer prematur, tot i 

que tot depèn del grau, possibles seqüeles que es puguin desenvolupar, etc., no vol dir que 

siguin pitjor que la resta de nens nascuts a terme.  

- També s’ha mencionat anteriorment l’objectiu que tenen de poder orientar al màxim als 

pares amb tot el que està referit a permissos de maternitat i paternitat, disposant d’aliances 

directes amb assessories, i altres departaments. 

- Intentar millorar en quant al fet de que desde el primer moment es faci tot el possible pels 

nens afectats, evitant que s’hagi de dir que ja és tard, etc. 

- Acompanyar a les famílies sobretot en el primer tram, que és el més difícil i decisiu, ja que és 

el que suposarà que puguin portar-ho el millor possible. 

En alguns casos, això és molt important ja que hi ha cops que els pares sobreprotegeixen o es 

desentenen més dels nens tot depenent de la situació, degut a que els hi pot sobrepassar  tant 

que ja no tinguin ganes de lluitar. Per això, doncs, és necessari que se’ls hi proporcioni tot el 

suport possible per tal de fer-ho una mica més lleuger.  

- A tot això se’ls hi sumen diferents projectes que ja s’han mencionat anteriorment, que són 

només una part del que es proposa.  
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Personalment, crec que el paper d’associacions com aquesta, és fundamental tant per les 

famílies que passin per situacions com aquesta, com per la societat. 

És molt important que es realitzin totes les accions possibles, no només per tal de millorar en 

el camp de la prematuritat, sinò que també per tal de visibilitzar globalment el que és i tot el 

que suposa.  

Una conscienciació com la que es planteja, aportaria un major enriquiment social, fent que 

resultés més fàcil tant pels nascuts abans de terme i les seves famílies, com per futures 

famílies de prematurs, que normalment s’endinsen en un món que potser pensen que 

coneixen, però que realment se’ls empassa completament.  

Més persones de les que creiem han nascut de manera prematura, i tot i que potser no 

coneguem casos en els que aquest problema, hagi resultat una complicació a llarg termini, 

hem de conèixer la realitat de moltes persones que ens envolten, o fins i tot de casos 

personals en els quals mai hem sapigut pel que poden haver passat les nostres pròpies 

famílies.  

Amb aquesta conscienciació, el govern també podria proporcionar molts més ajuts dels que es 

proporcionen a aquests nadons i als seus pares, que sembla que fins que no es passa per una 

situació aixi, resulta un tema totalment invisible i desconegut.  

El fet d’haver pogut formar part en primera persona d’una de les moltes accions que es 

realitzen per part de l’Associació, m’ha obert molt els ulls de la realitat que es presenta amb 

aquests casos. 

Amb el simple fet d’arribar al recinte i veure com s’emocionàven quan els hi donaven els 

primers regals de reis que tindrien els seus fills, reflexava la gran importància que petits detalls 

com aquells i el veure que no estan sols, suposa per a uns pares que en aquell moment poden 

sentir que són invisibles per a la resta del món. 

Moltes de les famílies que es trobàven ingressades en aquell moment a la UCIN, tenien 

reflexada a la seva cara tots els dubtes i les preocupacions, que es barrejaven amb la felicitat 

que els hi suposava poder tenir als seus fills amb ells, que tot i haver nascut prematurs i ser-ho 

de per vida, són abans que res, un fill. 
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método para facilitar la restitución del tránsito intestinal” 
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