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4,5
RESPOSTA LIMFOCITARIA {DIF. CPM (LOG10)]

3,5

2,5
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/XB)-6
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NO BEVEDORS (NB) —~ BEVEDORS (B)

PRE-Q 1 PRE-Q 2

MOMENT D'AVALUACIÓ

FIGURA 9.15. Resposta (x±SEM) 1imfoci tari a a l'estimulació
amb PHA [Dif. cpm (Iog10)], a una dosi de 5 M9/ml, vint-i-sis
dies abans de la intervenció quirúrgica (PRE-Q 1 ) i el dia
d'aquesta (PRE-Q 2) en subjectes no bevedors i bevedors.
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PHA (5 ug/ml)
NOMBRE DE CASOS (n)

5

HÀBIT DE BEURE

I NO BEVEDORS B BEVEDORS

DISMINUCIÓ SENSE CANVI AUGMENT

SENTIT DE CANVI

FIGURA 9.16. Sentit de canvi de la resposta limfocitària a
l'estimulació amb PHA, a una dosi de 5 tag/ml, entre vint-i-sis
dies abans de la intervenció quirúrgica i el dia d'aquesta en
subjectes no bevedors i bevedors.
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PWM (1 ug/ml)
RESPOSTA LIMFOCITARIA [DIF. CPM (LOG10)]

4,4

4,2

4
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3,4

3,2
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NO BEVEDORS (NB) —•• BEVEDORS (B)

PRE-Q 1 PRE-Q 2

MOMENT D'AVALUACIÓ

P-.013

FIGURA 9.17. Resposta (x±SEM) 1 i mf oc i tari a a l'estimulació
amb PWM [Dif. cpm (Iog10)], a una dosi de 1 ug/ml , vint-i-sis
dies abans de la intervenció quirúrgica (PRE-Q 1 ) i el dia
d'aquesta (PRE-Q 2) en subjectes no bevedors i bevedors
[F(1,10)=9.16, p=.013].



236

6

5-

4-

PWM (1 ng/ml)
NOMBRE DE CASOS (n)

HÀBIT DE BEURE

§• NO BEVEDORS

DISMINUCIÓ AUGMENT

SENTIT DE CANVI

P-.-013

FIGURA 9.18. Sentit de canvi de la resposta 1imfocitària a
l'estimulació amb PWM, a una dosi de 1 ug/ml, entre vint-i-sis
dies abans de la intervenció quirúrgica i el dia d'aquesta en
subjectes no bevedors i bevedors [F( 1,10)=9.16, p=.013].
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PWM (5 pg/ml)
RESPOSTA LIMFOCITARIA [DIF. CPM (LOG10)]

4,4

4,2
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3,8

3,6
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HÀBIT DE BEURE
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MOMENT D'AVALUACIÓ

n(NB)-6
rKB)-6
P-.018

FIGURA 9.19. Resposta (x±SEM) 1 imfoci tari a a l'estimulació
amb PWM [Dif. cpm (1og10)], a una dosi de 5 ug/ml, vint-i-sis
dies abans de la intervenció quirúrgica (PRE-Q 1 ) i el dia
d'aquesta (PRE-Q 2) en subjectes no bevedors i bevedors
[F(1,10)=7.89, p=.018].
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5-

PWM (5 ug/ml)
NOMBRE DE CASOS (n)

HÀBIT DE BEURE

•i NO BEVEDORS

DISMINUCIÓ AUGMENT

SENTIT DE CANVI

P-.-018

FIGURA 9.20. Sentit de canvi de la resposta 1imfocitària a
l'estimulació amb PWM, a una dosi de 5 ug/ml, entre vint-i-sis
dies abans de la intervenció quirúrgica i el dia d'aquesta en
subjectes no bevedors i bevedors [F( 1 ,10)=7.89, p=.018].
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9.2. COMPARACIÓ DELS NIVELLS D'HORMONA ADRENOCORTICOTROPA I DE

PROLACTINA VINT-I-SIS DIES ABANS DE LA INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA I

EL MATI D'AQUESTA

El nostre segon objectiu, complementari de l'anterior, és

"estudiar si hi ha diferències en els nivells d'hormona

adrenocorticotropa (ACTH) i de prolactina CPRL) vint-i-sis dies

abans de la intervenció quirúrgica i el matí d'aquesta".

Comencem analitzant les dades de l'ACTH. Respecte al rang

de valors normals (2-11.55 pmol/L), trobem cinc subjectes amb

nivells per sobre del límit superior (11.85, 11.88, 14.16, 15.59

i 24.90 pmol/L) vint-i-sis dies abans de la intervenció

quirúrgica. El matí de la intervenció trobem tres subjectes (dos

d'ells coincidents en ambdues determinacions) amb nivells per

sobre del límit superior (13.12, 17.19 i 18.52 pmol/L). Els

nivells mitjans en ambdues determinacions (x=8.919, SD=5.694 i

x=9.013, SD=4.471 en la primera i segona determinacions,

respectivament) semblen notablement superiors al valor mitjà

"normal" (4.44 pmol/L).

No hem trobat una influència significativa de cap de les

tres possibles variables estranyes considerades (l'edat, l'hàbit

de fumar i l'hàbit de consumir begudes alcohòliques) en els

nivells d'ACTH de cap dels dos moments avaluats.

La comparació dels nivells d'ACTH vint-i-sis dies abans de

la intervenció quirúrgica i el matí d'aquesta no mostra, com és

obvi si es consulten més amunt les dades respectives, una

diferència significativa [ t(15)=-0.09, p=.931]. Aquesta conclusió

és clarament refermada per les figures 9.21. i 9.22. (pp. 243-

244). Així, en la figura B.22. veiem que, dels setze subjectes



240

de què es disposa de dades de les dues determinacions, els

nivells d'ACTH disminueixen en nou i augmenten en set. Podem

concloure, doncs, que res s'oposa a acceptar que no hi ha

diferències significatives en els nivells d'ACTH vint-i-sis dies

abans de la intervenció quirúrgica i el matí d'aquesta.

Pel que fa a la PRL, trobem tres subjectes amb nivells per

sobre del límit superior del rang de valors normals (recordem-

ho, de 1.08 a 10.15 ug/L en homes) el mati de l'operació (10.20,

11 .00 i 17.60 M9/L).

S'ha obtingut una correlació negativa estadísticament

significativa entre l'edat i els nivells de PRL en l'avaluació

efectuada el matí de la intervenció quirúrgica [r( 14)=-0.59,

p=.016]. En canvi, la correlació entre ambdues variables no és

significativa en la determinació realitzada vint-i-sis dies abans

de 1''hernioraf ia [r( 17)=-0.10, p=.699]. És a dir, a major edat,

menor és el nivell de PRL, però la relació sols és significativa

el matí de la intervenció (p<.025).

Ni l'hàbit de fumar ni el de consumir begudes alcohòliques

incideixen significativament en els nivells de PRL en cap dels

dos moments en què s'han avaluat aquests darrers.

La comparació dels nivells de PRL vint-i-sis dies abans de

la intervenció quirúrgica (x=4.882, SD=2.452) i el matí d'aquesta

(x=7.084, SD=3.779) mostra una diferència estadísticament

significativa [t(15)=-2.52, p=.024]. Com recolzen les figures

9.23. i 9.25. (pp. 245-247), els nivells de PRL són

significativament superiors (/tx.025) el matí de l'herniorafia.

Encara que la figura 9.24. , en la qual s'especifiquen els nivells

individuals de PRL en les dues determinacions, pot resultar de
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lectura incòmoda, hem considerat interessant la seva inclusió com

_ a complement de la figura 9.23., que compara els nivells mitjans.

• Com, finalment, concreta la figura 9.25., la PRL augmenta en

• tretze dels setze subjectes estudiats.

Prenem en consideració conjuntament tots els resultats

anteriors: l'edat està relacionada amb nivells més baixos de PRL

el matí de 1'herniorafia, però no vint-i-sis dies abans

d'aquesta; d'altra banda, la PRL augmenta entre ambdues

determinacions (p<.025). No serà, doncs, que l'edat el que

realment està influenciant no són tant els nivells "basais" de

PRL com l'augment de PRL que es produeix amb la proximitat de

l'operació? A fi de contrastar aquesta hipòtesi, s'ha estudiat

la relació entre l'edat i la diferència de PRL entre la segona

i la primera mostres. S'obté, d'aquesta forma, una correlació

negativa estadísticament significativa [r( 14)=-0.57, p=.021],

indicant que, a major edat, menor és l'increment de PRL que s'ha

identificat el matí de 1'herniorafia en comparació al nivell de

vint-i-sis dies abans. La figura 9.26. (p. 248) especifica els

valors individuals en ambdues variables i mostra el seu

ajustament a la recta de regressió estimada.

Dels resultats anteriors es deriva encara una hipòtesi

explicativa en el sentit de relacionar l'edat amb l'ansietat pre-

operatoria, essent aquesta darrera la que modularia els canvis

en els nivells de PRL. Aquesta hipòtesi serà explorada

posteriorment en l'apartat 9.5., en què relacionarem l'estat

psicològic dels pacients amb les variables fisiològiques.

Podem concloure, en resum, que els nivells de PRL són

significativament majors el matí de la intervenció quirúrgica que
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vint-i-sis dies abans d'aquesta, estant inversament relacionat

l'increment de PRL amb l'edat dels subjectes.

9.2.1. Figures de resultats
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2H

PRE-Q 1 PRE-Q 2

MOMENT D'AVALUACIÓ
77-16

FIGURA 9.21. Nivells (x±SEM) d'hormona adrenocorticotropa
(ACTH, pmol/L) en plasma vint-i-sis dies abans de la Intervenció
quirúrgica (PRE-Q 1) i el dia d'aquesta (PRE-Q 2).
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ACTH
NOMBRE DE CASOS (n)

10-1

DISMINUCIÓ AUGMENT

SENTIT DE CANVI

FIGURA 9.22. Sentit de canvi dels nivells d'hormona
adrenocorticotropa (ACTH) en plasma entre vint-i-sis dies abans
de la intervenció quirúrgica i el dia d'aquesta.
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PROLACTINA

10
PROLACTINA (ug/L)

PRE-Q 1 PRE-Q 2

MOMENT D'AVALUACIÓ

n-16
*p».024

FIGURA 9.23. Nivells (x±SEM) de prolactina (ug/L) en serum
vint-i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica (PRE-Q 1) i
el dia d'aquesta (PRE-Q 2) [t(15)=-2.52, p=.024].
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PROLACTINA
PROLACTINA (ug/L)

15-

10-

PRE-Q 1 PRE-Q 2

MOMENT D'AVALUACIÓ

*p-.024
FIGURA 9.24. Nivells individuals de prolactina (ug/L) en

sèrum vint-i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica (PRE-Q
1) i el dia d'aquesta (PRE-Q 2) [t(15)=-2.52, p=.024].
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14-1

PROLACTINA
NOMBRE DE CASOS (n)

DISMINUCIÓ AUGMENT

SENTIT DE CANVI
*p-.024

FIGURA 9.25. Sentit de canvi dels nivells de prolactina en
sèrum entre vint-i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica
i el dia d'aquesta [t(15)=-2.52, p=.024].
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FIGURA 9.26. Valors individuals (*) de la diferència entre

els nivells de prolactina (ng/L) en serum obtinguts el dia de la
intervenció quirúrgica i vint-i-sis dies abans d'aquesta en
funció de l'edat dels subjectes [r(14)=-0.57, p=.021]. Es mostra
la recta de regressió estimada.
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9.3. COMPARACIÓ DE LES ANALÍTIQUES HEMATOLOGIQUES VINT-I-SIS DIES

ABANS DE LA INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA I EL MATI D'AQUESTA

Els resultats exposats en aquest apartat, que complementen

i conclouen el ventall de variables fisiològiques contemplades,

fan referència a les següents variables hematològiques:

hemoglobina, hematocrit. plaquetes, recompte de leucòcits i

fórmula o recompte diferencial de leucòcits (percentatge i nombre

de neutròfils. limfòcits. monocits i eosinòfils). L'objectiu que

ens plantegem és estudiar si hi ha diferències en les variables

esmentades vint-i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica i

el mati d'aquesta.

Per a cada variable hematològica exposarem els resultats

referits a: a) l'ajustament dels valors individuals als valors

de referència del laboratori en adults presumptament sans; b)

l'existència de variables estranyes (edat, hàbit de fumar i hàbit

de consumir begudes alcohòliques); i c) l'existència de

diferències (o interaccions amb les eventuals variables

estranyes) entre vint-i-sis dies abans i el matí de

l'herniorafia.

Un subjecte mostra, en la primera analítica, un valor

d'hemoglobina (133 g/L) lleugerament per sota del límit inferior

dels valors de referència del laboratori (135-180 g/L en homes).

Ni l'edat, ni els hàbits de fumar o de beure mostren una

influència significativa en l'hemoglobina. La potencial

influència dels hàbits de fumar o de beure ha estat estudiada,

d'acord amb els arguments adduïts en l'apartat 9.1., mitjançant

l'anàlisi de la variància de dissenys mixtos. El disseny entre-

subjectes ens permet respondre, com es recordarà, si hi ha
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diferències significatives entre fumadors-no fumadors/bevedors-

no bevedors considerant globalment les dades de les dues

analítiques de què es disposa. Tot i que no assoleix significació

estadística, l'hàbit de fumar sembla tendir a estar associat a

valors més alts d'hemoglobina [F( 1,13)=3.29, p=.093]. Els valors

respectius de fumadors i no fumadors en les dues analítiques

poden ser comparats en la taula 9.6.

TAULA 9.6.

Hemoglobina (g/L) en subjectes no fumadors (NF) i fumadors (F)
vint-i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica (PRE-Q 1) i
el matí d'aquesta (PRE-Q 2).

n(NF)=8

n(F)=7

PRE-Q 1

x=156.125, SD=6.175

x=161.714, SD=4.192

PRE-Q 2

x=152.750, SD=7.265

x=158.429, SD=10.261

Finalment, hem trobat que res s'oposa a acceptar que no hi

ha diferències significatives en hemoglobina vint-i-sis dies

abans de la intervenció quirúrgica i el matí d'aquesta [n=15,

x=158.733, SD=5.910 i x=155.400, SD=8.951 en la primera i segona

analítiques, respectivament; 7"(14)=28.5, p=.132].

Respecte a 1'hematocrit, un subjecte presenta un valor

(39.7») fregant el valor inferior de referència (40-5495 en homes)

en la primera analítica.

Tant el tabac com l'alcohol mostren una tendència, que no

arriba a la significació estadística (p<.025), a estar associats

a percentatges més alts d'hematocrit [F( 1,13)=4.44, p=.055

respecte a l'hàbit de fumar i F( 1 ,13)=5.45, p=.036 pel que fa al
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de beure]. Hom trobarà els estadístics descriptius corresponents

de les dues analítiques en la taula 9.7.

TAULA 9.7.

Hematocrit (%) en subjectes no fumadors (NF) i fumadors (F), i
en subjectes no bevedors (NB) i bevedors (B), vint-i-sis dies
abans de la intervenció quirúrgica (PRE-Q 1 ) i el mati d'aquesta
(PRE-Q 2).

n(NF)=7

n(F)=8

n(NB)=8

A7(B)=7

Hàbit de fumar

PRE-Q 1

x=46.371, SD=2.270

x=48.775, SD=2.131

PRE-Q 2

x=44.971, SD=2.224

x=47.325, SD=2.900

Hàbit de beure

PRE-Q 1

x=46.588, SD=2.229

x=48.871, SD=2.236

PRE-Q 2

x=44.900,

x=47.743, SD=2.849

La comparació dels percentatges d'hematocrit vint-i-sis dies

abans de 1'herniorafia (n=15, x=47.653, SD=2.453) i el mati

d'aquesta (x=46.227, SD=2.793) indica una diferència

estadísticament significativa [7"(15) = 20, p=.023]. És a dir, els

percentatges d'hematocrit són significativament menors el matí

de la intervenció quirúrgica que vint-i-sis dies abans d'aquesta

(p<.025). Les figures 9.27. a 9.29. (pp. 262-264) il·lustren la

diferència anterior. (

Un subjecte mostra un nombre de plaquetes (140 x 109/L) per

sota del límit inferior dels valors de referència del laboratori

(150-400 x 109/L) en la primera analítica. No hem detectat una
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incidència de cap de les tres variables estranyes en el nombre

de plaquetes. D'altra banda, res s'oposa a acceptar que no hi ha

diferències significatives en el nombre de plaquetes vint-i-sis

dies abans de la intervenció quirúrgica i el mati d'aquesta

[/r=15, x=227.667, SD=48.887 en la primera analítica i x=218.600,

SD=36.723 en la segona; 7"(15) = 70, p=.570].

Passem al recompte de leucòcits. Els valors de referència

van de 4 a 10 x 109/L. Trobem dos pacients amb valors per sobre

(10.4 i 13.6 x 109/L) en la primera analítica, i un en la segona

(10.2 x 109/l_).

El tabac mostra una clara influència en el recompte de

leucòcits, com podem apreciar en la taula 9.8. i en la figura

9.30. (p. 265). Considerant globalment les dades d'ambdues

analítiques, els subjectes amb l'hàbit de fumar presenten

recomptes leucocitaris significativament majors [F( 1 ,14) = 7.89,

p=.014].

TAULA 9.8.

Recompte de leucòcits (x 109/L) en subjectes no fumadors (NF) i
fumadors (F) vint-i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica
(PRE-Q 1) i el matí d'aquesta (PRE-Q 2).

n(NF)=8

n(F)=8

PRE-Q 1

x=5.725, SD=0.752

x=7.913, SD=2.612

PRE-Q 2

x=5.438, SD=1.344

x=7.225, SD=1.625

Res s'oposa a acceptar que no hi ha diferències

significatives en el recompte de leucòcits vint-i-sis dies abans

de la intervenció quirúrgica i el matí d'aquesta [n=16, x=6.812,
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SD=2.174 en la primera mostra i x=6.331, SD=1.711 en la segona;

F( 1,14) = 1.00, p=.335]. L'anàlisi de la variància de disseny mixt

incloent l'hàbit de fumar com a factor entre-grup tampoc no

mostra una significació del component interacció [F( 1 ,14)=0.17,

p=.688].

En la resta d'aquest apartat tractarem les dades de les

fórmules o recomptes diferencials de leucòcits, per a les quals

no es disposa de valors de referència. Cadascun dels diversos

tipus leucocitaris contemplats (neutròfils, limfòcits, monocits

i eosinòfils) serà estudiat com a percentatge respecte al total

de leucòcits i com a nombre de cèl·lules. Aquesta doble anàlisi

ve justificada pel fet que els canvis en un i altre aspecte

-percentatge i nombre- no han d'anar forçosament lligats.

Començarem, tot seguit, estudiant els resultats referits als

percentatges dels diversos tipus leucocitaris.

L'hàbit de beure sembla tenir una moderada influència, no

estadísticament significativa, en el percentatge de neutròfils,

de manera que aquest sembla tendir a ser superior en els pacients

que consumeixen begudes alcohol iques habitualment [F( 1,12)=2.81,

p=.120]; aquest efecte sembla més acusat vint-i-si s dies abans

de la intervenció, com es pot veure en la taula 9.9.
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TAULA 9.9.

Neutròfils (X) en subjectes no bevedors (NB) i bevedors (B) vint-
i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica (PRE-Q 1 ) i el mati
d'aquesta (PRE-Q 2).

n(NB)=7

n(B)=7

PRE-Q 1

x=55.429, SD=8.162

x=65.286, SD=7.804

PRE-Q 2

x=51.000, SD=9.609

x=53.571, SD=7.569

Hi ha una diferència estadísticament significativa

[T(13)=10, p=.013] en els percentatges de neutròfils vint-i-sis

dies abans de l'operació (n=14, x=60.357, SD=9.220) i el dia

d'aquesta (x=52.286, SD=8.416). Per tant, els percentatges de

neutròfils són significativament menors el mati de la intervenció

quirúrgica que vint-i-sis dies abans d'aquesta (p<.025). Aquesta

disminució pot ser clarament contrastada en les figures 9.31. a

9.33. (pp. 266-268). Com indica la figura 9.33., per exemple,

dels catorze subjectes dels quals es disposa de dades, el

percentatge de neutròfils disminueix en onze, es manté en un i

augmenta en dos.

L'edat i els hàbits de fumar i de beure no manifesten una

incidència significativa en el percentatge de limfòcits. La

comparació d'aquest vint-i-sis dies abans de l'herniorafia (n=14,

x=35.143, SD=8.752) i el mati d'aquesta (x=40.786, SD=8.532)

assoleix significació estadística [ 7"( 12) = 13.5, p=.046]. Això ens

indica que els percentatges de limfòcits són significativament

majors el mati de la intervenció quirúrgica que vint-i-sis dies

abans d'aquesta (p<.05). Hom pot contrastar aquestes dades a

través de les figures 9.34. a 9.36. (pp. 269-271).
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Pel que fa al percentatge de monocits, és significativament

inferior en els pacients fumadors (Taula 9.10., Figura 9.37., p.

272). Aquests mostren percentatges de monocits molt inferiors

als dels no fumadors, comparant la mitjana d'ambdues analítiques

,12) = 10.38, p=.007].

TAULA 9.10.

Monocits (%) en subjectes no fumadors (NF) i fumadors (F) vint-
i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica (PRE-Q 1 ) i el matí
d'aquesta (PRE-Q 2).

r?(NF)=6

n(F)=8

PRE-Q 1

x=3.667, SD=2.251

x=1.750, SD=2.401

PRE-Q 2

x=7.167, SD=2.401

X=2.875, SD=2.416

L'existència de la variable estranya "hàbit de fumar"

aconsella emprar l'anàlisi de la variància de disseny mixt per

a estudiar l'existència de diferències entre les dues mostres.

A través de l'anàlisi de la variància del disseny intra-subjectes

podem afirmar que els percentatges de monocits són

significativament majors el matí de la intervenció quirúrgica que

vint-i-sis dies abans d'aquesta [x=2.571, SD=2.209 en la primera

mostra i x=4.714, SD=3.197 en la segona; F(1,12)=9.96, p=.008].

Res s'oposa a acceptar que aquest clar augment del percentatge

de monocits és independent de que els subjectes siguin o no

fumadors, ja que el component interacció no és significatiu

[F(1 ,12)=2.63, p=.131]. Com il·lustra la figura 9.40. (p. 275),

el percentatge de monocits augmenta en onze dels catorze

subjectes estudiats, no es modifica en un i disminueix en dos.
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Les figures 9.38. i 9.39. (pp. 273 i 274) presenten els canvis

en els nivells mitjans i individuals, respectivament.

S'obté una correlació negativa estadísticament significativa

entre l'edat i el percentatge d'eosinòfils en la primera

analítica [r(15)=-0.51, p=.035], no així en la segona

Res s'oposa a acceptar que no hi ha diferències

significatives en els percentatges d'eosinòfils vint-i-sis dies

abans de la intervenció quirúrgica i el matí d'aquesta [x=1.929,

SD=1.940 en la primera analítica i x=1.786, SD=2.517 en la

segona; t(13)=0.19, p=.854]. No obstant, si realitzem una anàlisi

de la vari ancià de disseny mixt, amb l'hàbit de fumar com a

factor entre-grup, trobem que: a) el disseny entre-subjectes no

indica diferències significatives entre fumadors i no fumadors

[F(1 ,12)=0.95, p=.349]; b) malgrat l'anterior, el component

interacció tendeix a la significació [F( 1 ,12)=6.25, p=.028]. Si

consultem la taula 9.11., veurem el sentit d'aquesta tendència:

el percentatge d'eosinòfils tendeix a ser menor el matí de la

intervenció quirúrgica que vint-i-sis dies abans d'aquesta en els

pacients que no tenen l'hàbit de fumar; en canvi, tendeix a ser

major en els que sí el tenen. Les figures 9.41. i 9.42. (pp. 276

i 277) poden ajudar a aclarir el suggeriment de l'anterior

tendència. En la figura 9.42. veiem , però, que, de fet, el

percentatge d'eosinòfils no varia en sis dels catorze subjectes

estudiats. La precaució a què convida l'anterior ha de ser encara

augmentada si es té en compte que s'incompleix el supòsit

d'homogeneïtat de les matrius de variància-covariàncies

[X72(3)=10.58, p=.014]. Això aconsellaria l'ús de la prova F

conservadora en les proves de significació incloses en el
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component intra-subjectes, la qual cosa queda sense efecte en el

disseny present, ja que el terme correctiu dels graus de

llibertat 1/k-1 és igual a 1 (Riba, 1990).

TAULA 9.11.

Eosinòfils (%) en subjectes no fumadors (NF) i fumadors (F) vint-
i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica (PRE-Q 1 ) i el matí
d'aquesta (PRE-Q 2).

n(NF)=6

n(F)=8

PRE-Q 1

x=2.333, SD=2.251

x=1.625, SD=1.768

PRE-Q 2

x=0.333, SD=0.516

x=2.875, SD=2.900

La figura 9.43. (p. 278) resumeix el conjunt de resultats

referits a la comparació dels diversos tipus cel·lulars

leucocitaris, com a percentatge del total de leucòcits, vint-i-

sis dies abans de la intervenció quirúrgica i el matí d'aquesta:

s'observen una disminució del percentatge de neutròfils (p=.013)

i increments dels percentatges de limfòcits (p=.046) i monocits

(p=.008).

Ens ocuparem ara de les dades relatives no al percentatge,

sinó al nombre de cèl·lules dels diversos tipus leucocitaris.

L'hàbit de beure té una incidència estadísticament

significativa en el nombre de neutròfils, essent aquest superior

en els subjectes bevedors [F( 1,12) = 7.47 p=.018] (Taula 9.12.,

Figura 9.44., p. 279). També l'hàbit de fumar sembla tendir a

anar associat a un major nombre de neutròfils, encara que en

aquest cas no s'arriba a assolir la significació estadística

[F(1,12)=6.26, p=.028] (Taula 9.12.).
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TAULA 9.12.

Neutròfils (x 109/L) en subjectes no bevedors (NB) i bevedors
(B), i en subjectes no fumadors (NF) i fumadors (F), vint-i-sis
dies abans de la intervenció quirúrgica (PRE-Q 1 ) i el matí
d'aquesta (PRE-Q 2).

n(NB)=7

rt(B)=7

n(NF)=6

Hàbit de beure

PRE-Q 1

x=3.263, SD=0.774

x=5.141, SD=1.835

PRE-Q 2

x=2.783, SD=0.399

x=3.704, SD=1.117

Hàbit de fumar

PRE-Q 1

x=3.233, SD=0.847

x=4.929, SD=1.800

PRE-Q 2

x=2.685, SD=0.337

x=3.663, SD=1.039

El nombre de neutròfils és significativament inferior el

mati de la intervenció quirúrgica que vint-i-sis dies abans

d'aauesta [x=4.202, SD=1.667 en la primera mostra i x=3.244,

SD=0.937 en la segona; F( 1 ,12) = 7.08, p=.020] (Figures 9.45. a

9.47., pp. 280-282). Aquesta diferència és independent de l'hàbit

de beure dels pacients, ja que la interacció entre les dues

variables no és significativa [F( 1,12) = 1 .88, p=.196]. ÉS a dir,

res s'oposa a acceptar que no hi ha diferències en els perfils

de disminució del nombre de neutròfils entre les dues mostres en

els pacients bevedors i no bevedors, tot i que, com hem afirmat

prèviament, els pacients bevedors presenten, globalment, nivells

superiors de neutròfils (/X.025).
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Pel que fa al nombre de limfòcits, és molt superior en els

pacients fumadors [F( 1 ,12)=9.59, p=.009], com podem veure en la

taula 9.13. i la figura 9.48. (p. 283).

TAULA 9.13.

Limfòcits (x 109/L) en subjectes no fumadors (NF) i fumadors (F)
vint-i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica (PRE-Q 1) i
el mati d'aquesta (PRE-Q 2).

n(NF)=6

n(F)=8

PRE-Q 1

x=1.970, SD=0.554

x=2.746, SD=0.990

PRE-Q 2

x=1.843, SD=0.450

x=3.146, SD=0.867

Res s'oposa a acceptar que no hi ha diferències

significatives en el nombre de limfòcits vint-i-sis dies abans

de la intervenció quirúrgica i el mati d'aquesta [x=2.414,

SD=0.897 en la primera analítica i x=2.587, SD=0.965 en la

segona; F( 1 ,12)=0.28, p=.605]. Tampoc la interacció amb l'hàbit

de fumar mostra significació estadística [F( 1 ,12) = 1.06, p=.323].

Com podem constatar en la taula 9.14. , el nombre de monocits

sembla tendir a ser inferior en fumadors, encara que la

diferència no arriba a la significació estadística [F(1 ,12) = 5.85,

p=.032].
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TAULA 9.14.

Monocits (x 109/L) en subjectes no fumadors (NF) i fumadors (F)
vint-i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica (PRE-Q 1) i
el mati d'aquesta (PRE-Q 2).

n(NF)=6

PRE-Q 1

x=0.199, SD=0.115

x=0.091, SD=0.071

PRE-Q 2

x=0.355, SD=0.123

x=0.208, SD=0.154

Hi ha una diferència estadísticament significativa [ T( 14) = 5,

p=.003] en el nombre de monocits vint-i-sis dies abans de

1'herniorafia (n=14, x=0.137, SD=0.104) i el dia d'aquesta

(x=0.271, SD=0.156). És a dir, el nombre de monocits és

significativament ma.ior el mati de la intervenció quirúrgica que

vint-i-sis dies abans d'aquesta (p<.005). Les figures 9.49. a

9.51. (pp. 284-286) il·lustren de manera clara les diferències

esmentades en el nombre de monocits entre les dues analítiques.

Així, en la figura 9.52. podem veure que el nombre de monocits

augmenta en tretze dels catorze pacients estudiats.

El nombre d'eosinòfi Is, finalment, presenta una moderada

però significativa correlació negativa amb l'edat en la primera

de les dues analítiques [r(15)=-0.50, p=.041 en la primera

analítica i r(14)=-0.32, p=.226 en la segona].

Podem concloure que res s'oposa a acceptar que no hi ha

diferències significatives en el nombre d'eosinòfi Is vint-i-sis

dies abans de la intervenció quirúrgica i el matí d'aquesta

[x=0.125, SD=0.125 en la primera extracció i x=0.126, SD=0.177

en la segona; t(13)=-0.02, p=.988]. Deforma similar al que vàrem

veure a l'estudiar el percentatge d'eosinòfi Is, tanmateix, si
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realitzem una analisi de la variància de disseny mixt amb 1'hàbit

de fumar com a factor entre-grup, trobem que el component

interacció és estadísticament significatiu [F( 1 ,12) = 6.85,

p=.022]. Amb l'ajuda de la taula 9.15. i de les figures 9.52. i

9.53. (pp. 287-288), apreciem que el nombre d'eosinòfils

disminueix en no fumadors i augmenta en fumadors. No obstant, cal

advertir que s'ha violat el supòsit d'homogeneïtat de les matrius

de variància-covariàncies [Xf2(3)=12.50, p=.006].

TAULA 9.15.

Eosinòf i Is (x 109/L) en subjectes no fumadors (NF) i fumadors (F)
vint-i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica (PRE-Q 1) i
el matí d'aquesta (PRE-Q 2).

n(NF)=6

A7(F)=8

PRE-Q 1

x=0.199, SD=0.110

x=0.130, 80=0.143

PRE-Q 2

x=0.016, SD=0.024

x=0.209, SD=0.199

La figura 9.54. (p. 289) resumeix els resultats relatius als

canvis en els recomptes dels diferents tipus de leucòcits entre

vint-i-sis dies abans de l'operació i el matí d'aquesta:

s'observen una disminució del nombre de neutròfils (p=.020) i un

augment del nombre de monocits (p=.003).

9.3.1. Figures de resultats
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HEMATOCRIT

50

49

48

47

46

45

44

HEMATOCRIT (%)

PRE-Q 1 PRE-Q 2

MOMENT D'AVALUACIO

n-15
*p-.023

FIGURA 9.27. Nivells (x±SEM) d'hematocrit (*) vint-i-sis
dies abans de la intervenció quirúrgica (PRE-Q 1 ) i el dia
d'aquesta (PRE-Q 2) [r(15)=20, p=.023].
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HEMATOCRIT
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52
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48

46

44

42 -

HEMATOCRIT (%)

40
PRE-Q 1 PRE-Q 2

MOMENT D'AVALUACIÓ

*P".023
FIGURA 9.28. Nivells individuals d'bematocrit (X) vint-i-

sis dies abans de la intervenció quirúrgica (PRE-Q 1) i el dia
d'aquesta (PRE-Q 2) [r(15)=20, p=.023].
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HEMATOCRIT
NOMBRE DE CASOS (n)

DISMINUCIÓ AUGMENT

SENTIT DE CANVI

*p-.023
FIGURA 9.29. Sentit de canvi dels nivells d'hematocrit entre

vint-i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica i el dia
d'aquesta [r(15) = 20, p=.023].
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RECOMPTE DE LEUCÒCITS I
HABIT DE FUMAR

RECOMPTE DE LEUCÒCITS (x 10xx9/L)

T

HABIT DE FUMAR

NO FUMADORS (NF) MM FUMADORS (F)

PRE-Q 1 PRE-Q 2

MOMENT D'AVALUACIO

rXNF)-8
n(F)-8
P-.014

FIGURA 9.30. Nivells (xlSEM) de leucòcits (x 109/L) en
subjectes no fumadors i fumadors [F( 1,14)=7.89, p=.014]. Es
mostren els dos moments avaluats: vint-i-sis dies abans de la
intervenció quirúrgica (PRE-Q 1) i el dia d'aquesta (PRE-Q 2).
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PERCENTATGE DE
NEUTROFILS
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PRE-Q 1 PRE-Q 2

MOMENT D'AVALUACIÓ

n-14
*p-.013

FIGURA 9.31. Nivells (x±SEM) de neutròfils (*) vint-i-sis
dies abans de la intervenció quirúrgica (PRE-Q 1 ) i el dia
d'aquesta (PRE-Q 2) [7(13) = 10, p=.013].
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PERCENTATGE DE
NEUTROFILS

NEUTROFILS (%)
74

70

66

62

58

54

50

46

42

38
PRE-Q 1 PRE-Q 2

MOMENT D'AVALUACIÓ

>p-.013

FIGURA 9.32. Nivells individuals de neutròfils (*) vint-i-
sis dies abans de la intervenció quirúrgica (PRE-Q 1) i el dia
d'aquesta (PRE-Q 2) [7(13) = 10, p=.013].
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12

PERCENTATGE DE
NEUTROFILS

NOMBRE DE CASOS (n)

DISMINUCIÓ SENSE CANVI AUGMENT

SENTIT DE CANVI

*p-.013

FIGURA 9.33. Sentit de canvi dels nivells de neutròfils
entre vint-i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica i el dia
d'aquesta [r(13) = 10, p=.013].
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PERCENTATGE DE LIMFOCITS

46

44
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40
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36

34 -

32 -

LIMFOCITS (%)

30

n-14
*p».046

PRE-Q 1 FRE-Q 2

MOMENT D'AVALUACIÓ

FIGURA 9.34. Nivells (x±SEM) de limfòcits (*) vint-i-sis
dies abans de la intervenció quirúrgica (PRE-Q 1 ) i el dia
d'aquesta (PRE-Q 2) [7(12)=13.5, p=.046].
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PERCENTATGE DE LIMFOCITS
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38

34
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LIMFOCITS (%)

PRE-Q 1 PRE-Q 2

MOMENT D'AVALUACIÓ

*p-.046
FIGURA 9.35. Nivells individuals de limfòcits (*) vint-i-

sis dies abans de la intervenció quirúrgica (PRE-Q 1) i el dia
d'aquesta (PRE-Q 2) [ 7( 12) = 13.5, p=.046].
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PERCENTATGE DE LIMFOCITS
NOMBRE DE CASOS (n)

10n

DISMINUCIÓ SENSE CANVI

SENTIT DE CANVI
AUGMENT

*p«.046

FIGURA 9.36. Sentit de canvi dels nivells de limfòcits entre
vint-i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica i el dia
d'aquesta [7(12) = 13.5, p=.046].
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PERCENTATGE DE MONOCITS I
HABIT DE FUMAR

MONOCITS (%)

HABIT DE FUMAR

•I NO FUMADORS (NF)

ÜÜ FUMADORS (F)

PRE-Q 1 PRE-Q 2

MOMENT D'AVALUACIÓ

n(NF)-6
rXF)-8
P-.007

FIGURA 9.37. Nivells (x±SEM) de monocits (X) en subjectes
no fumadors i fumadors [F(1 ,12) = 10.38, p=.007]. Es mostren els
dos moments avaluats: vint-i-sis dies abans de la intervenció
quirúrgica (PRE-Q 1) i el dia d'aquesta (PRE-Q 2).



273

PERCENTATGE DE MONOCITS

6
MONOCITS (%)

PRE-Q 1 PRE-Q 2

MOMENT D'AVALUACIÓ

n-14
*p-.008

FIGURA 9.38. Nivells (x±SEM) de monocits (x) vint-i-sis dies
abans de la intervenció quirúrgica (PRE-Q 1) i el dia d'aquesta
(PRE-Q 2) [F(1 ,12)=9.96, p=.008].
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PERCENTATGE DE MONOCITS

12

10

8

MONOCITS (%)

PRE-Q 1 PRE-Q 2

MOMENT D'AVALUACIÓ

*p-.008
FIGURA 9.39. Nivells individuals de monocits (%) vint-i-sis

dies abans de la intervenció quirúrgica (PRE-Q 1 ) i el dia
d'aquesta (PRE-Q 2) [F( 1 ,12)=9.96, p=.008]. "2" indica la
coincidència en dos subjectes dels nivells de monocits en els dos
moments avaluats.
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PERCENTATGE DE MONOCITS
NOMBRE DE CASOS (n)

12n

10-

DISMINUCIO SENSE CANVI

SENTIT DE CANVI
AUGMENT

*p-.008

FIGURA 9.40. Sentit de canvi dels nivells de monocits entre
vint-i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica i el dia
d'aquesta [F(1 , 12) = 9.96, p=.008].
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PERCENTATGE D'EOSINOFILS
EOSINOFILS (%)

HÀBIT DE FUMAR

— NO FUMADORS (NF)

-— FUMADORS (F)

PRE-Q 1 PRE-Q 2

MOMENT D'AVALUACIÓ

FIGURA 9.41. Nivells (x±SEM) d'eosinòfils (*) vint-i-sis
dies abans de la intervenció quirúrgica (PRE-Q 1 ) i el dia
d'aquesta (PRE-Q 2) en subjectes no fumadors i fumadors.
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PERCENTATGE D'EOSINOFILS
NOMBRE DE CASOS (n)

5

HABIT DE FUMAR

• NO FUMADORS

UB FUMADORS

DISMINUCIÓ SENSE CANVI AUGMENT

SENTIT DE CANVI

FIGURA 9.42. Sentit de canvi dels nivells d'eosinòfils entre
vint-i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica i el dia
d'aquesta en subjectes no fumadors i fumadors.
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RECOMPTE DIFERENCIAL DE
LEUCÒCITS (%)

PRE-Q 1 PRE-Q 2
NEUTROFILS _ NEUTROFILS

**

EOsiNOFiLS r<p^ /IEOSINOFILS
MONOCITS

MONOCITS \^_~~~~_ ' ***

LIMFOCITS LIMFOCITS
*

n-14
*p-.046; **p-.013; ***p-.008

FIGURA 9.43. Recompte (x) diferencial de leucòcits (X) vint-
i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica (PRE-Q 1) i el dia
d'aquesta (PRE-Q 2).
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NOMBRE DE NEUTROFILS I
HABIT DE BEURE

NEUTROFILS (x 10xx9/L)

HÀBIT DE BEURE

NO BEVEDORS (NB) EH BEVEDORS (B)

PRE-Q 1 PRE-Q 2

MOMENT D'AVALUACIÓ

n(NB)-7
n(B)-7
p-018

FIGURA 9.44. Nivells (x±SEM) de neutròfils (x 109/L) en
subjectes no bevedors i bevedors [F(1,12)=7.47, p=.018]. Es
mostren els dos moments avaluats: vint-i-sis dies abans de la
intervenció quirúrgica (PRE-Q 1) i el dia d'aquesta (PRE-Q 2).
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NOMBRE DE NEUTROFILS
NEUTROFILS (x 10xx9/L)

PRE-Q 1 PRE-Q 2

MOMENT D'AVALUACIÓ

n-14
*p-.020

FIGURA 9.45. Nivells (x±SEM) de neutrofils (x 109/L) vint-
i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica (PRE-Q 1) i el dia
d'aquesta (PRE-Q 2) [F( 1 ,12) = 7.08, p=.020].
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PRE-Q 1 PRE-Q 2

MOMENT D'AVALUACIÓ
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FIGURA 9.46. Nivells individuals de neutròfils (x 109/L)
vint-i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica (PRE-Q 1) i
el dia d'aquesta (PRE-Q 2) [F( 1,12) = 7.08, p=.020].
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12n

NOMBRE DE NEUTROFILS
NOMBRE DE CASOS (n)

DISMINUCIÓ AUGMENT

SENTIT DE CANVI

*p-.020

FIGURA 9.47. Sentit de canvi dels nivells de neutròfils
entre vint-i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica i el dia
d'aquesta [F( 1 ,12) = 7.08, p=.020].
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NOMBRE DE LIMFOCITS I
HABIT DE FUMAR

LIMFOCITS (x 10xx9/L)

T

HABIT DE FUMAR

NO FUMADORS (NF) Eü FUMADORS (F)

PRE-Q 1 PRE-Q 2

MOMENT D'AVALUACIÓ

n(NF)-6
n(F)-8
P-.009

FIGURA 9.48. Nivells (x±SEM) de limfòcits (x 109/L) en
subjectes no fumadors i fumadors [F(1 ,12)=9.59, p=.009]. Es
mostren els dos moments avaluats: vint-i-sis dies abans de la
intervenció quirúrgica (PRE-Q 1) i el dia d'aquesta (PRE-Q 2).
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PRE-Q 1 PRE-Q 2

MOMENT D'AVALUACIÓ

/7-14
*p-.003

FIGURA 9.49. Nivells (x±SEM) de monocits (x 109/L) vint-i-
sis dies abans de la intervenció quirúrgica (PRE-Q 1 ) i el dia
d'aquesta (PRE-Q 2) [T(14)=5, p=.003].
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FIGURA 9.50. Nivells individuals de monocits (x 109/L) vint-
i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica (PRE-Q 1 ) i el dia
d'aquesta (PRE-Q 2) [7(14)=5, p=.003].
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NOMBRE DE MONOCITS
NOMBRE DE CASOS (n)

DISMINUCIÓ AUGMENT

SENTIT DE CANVI

*p-.003
FIGURA 9.51. Sentit de canvi dels nivells de monocits

entre vint-i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica i el dia
d'aquesta [r(14)=5, p=.003].
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MOMENT D'AVALUACIÓ
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/XF)-8

FIGURA 9.52. Nivells (x±SEM) d'eosinòf i Is (x 109/l_) vint-i-
sis dies abans de la intervenció quirúrgica (PRE-Q 1) i el dia
d'aquesta (PRE-Q 2) en subjectes no fumadors i fumadors.
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NOMBRE D'EOSINOFILS
NOMBRE DE CASOS (n)

HABIT DE FUMAR

•i NO FUMADORS

IB FUMADORS

DISMINUCIÓ SENSE CANVI AUGMENT

SENTIT DE CANVI

FIGURA 9.53. Sentit de canvi dels nivells d'eosinòfils
entre vint-i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica i el dia
d'aquesta en subjectes no fumadors i fumadors.
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RECOMPTE DIFERENCIAL DE
LEUCÒCITS

N,L (x 10xx9/L)

TIPUS DE LEUCÒCITS

•i NEUTROFILS (N)

Bffl LIMFOCITS (L)

Bl MONOCITS (M)

BI EOSINOFILS (E)

PRE-Q 1 PRE-Q 2

MOMENT D'AVALUACIÓ

/7-14
*p-.020
**p-.003

FIGURA 9.54. Recompte (x) diferencial de leucòcits (x 109/L)
vint-i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica (PRE-Q 1) i
el dia d'aquesta (PRE-Q 2).
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9.4. EVOLUCIÓ DE L'ANSIETAT I DE L'AMENAÇA

En aquest apartat ens preguntem com evolucionen l'ansietat

i l'amenaça al llarg del període estudiat, d'acord amb els

qüestionaris utilitzats. L'objectiu principal es concreta en

"estudiar en un grup de pacients varons que han de ser

intervinguts d'hèrnia inguinal electiva si hi ha diferències en

1 'ansietat i l'amenaça percebuda pre-qui rúrgjques vint-i-s i s dies

abans de la intervenció quirúrgica i el dia anterior a aquesta".

Ja que el nostre interès està en estudiar l'estrès pre-

qui rúrgic i les possibles alteracions fisiològiques associades,

l'impacte psicològic derivat d'altres eventuals esdeveniments

vitals no relacionats amb la intervenció quirúrgica podria

constituir una variable estranya limitant. En aquest sentit, hom

recordarà que, en la segona entrevista, realitzada la tarda abans

del dia de 1'herniorafia, s'ha considerat criteri d'exclusió un

intens estrès percebut aliè a la intervenció (p. 198). Ni vint-

i-sis dies abans de l'operació, ni la tarda abans d'aquesta, s'ha

trobat una incidència significativa de 1 'estrès percebut -avaluat

mitjançant el QEP- en els respectius nivells d'ansietat pre-

operatoria, segons l'escala STAI-estat reduïda. De forma

interessant, com discutirem posteriorment, i sense que això

suposi inicialment cap limitació considerable per al nostre

estudi, l'estrès percebut el dia abans de la intervenció (mesurat

com suma del grau de preocupació experimentat en les quatre àrees

del QEP) sí correlaciona de forma estadísticament significativa

amb el nivell d'ansietat de dos dies després de l'operació

[r(13)=0.68, p<.005].
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Com es desprèn del paràgraf anterior, l'ansietat ha estat

avaluada vint-i-sis dies abans de 1'herniorafia, el dia anterior

i dos dies després d'aquesta. Les tres avaluacions han estat

comparades,mitjançant una anàlisi de la vari ancià de mesures

repetides d'un sol factor (Riba, 1990). Els corresponents

estadístics descriptius poden ser comparats en la taula 9.16.

L'anàlisi de la vari ancià intra-subjectes ens permet rebutjar la

hipòtesi nul.la d'igualtat de mitjanes per a les tres mesures

[F(2,28)=6.03, p=.007]. Els contrastos a posteriori realitzats

(amb l'opció DIFFERENCE, que compara cada nivell del factor amb

la mitjana dels nivells anteriors) conclouen que: a) res s'oposa

a acceptar que no hi ha diferències significatives en els nivells

d'ansietat pre-operatòria vint-i-sis dies abans de la intervenció

quirúrgica i el dia anterior a aquesta (t=0.83, p-.423); i b) el

nivell d'ansietat dos dies després de la intervenció és

significativament inferior a l'observat en les dues avaluacions

pre-qui rúrgiaues (t=-3.54, p=.003).

TAULA 9.16.

Nivells d'ansietat segons les puntuacions del STAI-estat reduït
vint-i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica (PRE-Q 1), el
dia anterior (PRE-Q 2) i dos dies després d'aquesta (POSTQ).

A7=15

PRE-Q 1

x=3.000, SD=2.330

PRE-Q 2

x=3.533, SD=1.885

POSTQ

x=1.467, SD=1.302

La figura 9.55. (p. 294) mostra un lleuger i no significatiu

increment de l'ansietat entre les dues avaluacions pre-

qui rúrgiques i una accentuada i significativa disminució dos dies
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després de la intervenció quirúrgica (p<.005). La figura 9.56.

(p. 295) aclareix que, entre vint-i-sis dies abans de

1'herniorafia i el dia anterior a aquesta, l'ansietat augmenta

en nou pacients, no varia en tres i disminueix en quatre.

Res s'oposa a acceptar que no hi ha diferències en el grau

d'amenaça percebuda pre-quirúrgica vint-i-sis dies abans de la

intervenció quirúrgica i el dia anterior a aquesta [x=7.938,

SD=5.591 i x=7.375, SD=4.801 en la primera i segona entrevistes,

respectivament; t(15)=0.49, p=.632] (Figures 9.57. i 9.58., pp.

296 i 297). La figura 9.59. (p. 298) compara el grau d'amenaça

provocat pels vuit aspectes contemplats pel qüestionari utilitzat

en les dues entrevistes pre-quirúrgiques. L'únic canvi

significatiu en el grau d'amenaça es refereix a haver de deixar

de treballar alguns dies, que preocupa més als pacients vint-i-

sis dies abans de l'herniorafi a que el dia abans d'aquesta [n=16,

x=1.688, SD=1.815 en la primera avaluació i x=0.688, SD=1.250 en

la segona avaluació; T(8)=2.5, p=.030].

Incloem en aquest apartat, addicionalment, l'estudi de la

possible existència de diferències en l'estrès percebut entre les

dues entrevistes. El nombre de subjectes que manifesten haver

estat preocupats per algun(s) esdeveniment(s) aliè(ens) a la

intervenció quirúrgica és similar en les dues entrevistes: deu

subjectes en la primera i set en la segona, d'un total de setze

[X72C=0.8, N.S.]. No obstant, el grau d'estrès percebut pels

pacients vint-i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica

(mesurat com suma de la intensitat de preocupació en les quatre

àrees del QEP) és significativament superior a l'informat el dia

abans d'aquesta [n=16, x=2.250, SD=2.266 i x=0.750, SD=1.291 en
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la primera i segona avaluacions, respectivament; 7"(11) = 1.5,

p=.005] (Figura 9.60., p. 299). Els subjectes amb puntuacions més

altes en la primera entrevista tendeixen a mantenir les

puntuacions més altes en la segona [r(14)=0.78, p=.000].

Estudiant les diferències àrea per àrea (Figura 9.61., p. 300),

veiem que en totes elles el grau d'estrès percebut tendeix a ser

inferior en la segona entrevista, en què es fa referència als

darrers vint-i-cinc dies transcorreguts des de la primera

entrevista, encara que la disminució sols és estadísticament

significativa per a l'àrea de "feina" [r7=16, x=0.938, SD=1.181

en la primera entrevista i x=0.250, SD=0.577 en la segona;

7(8) =2. 5, p=.030].

9.4.1. Figures de resultats
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ANSIETAT (STAI)
NIVELL D'ANSIETAT

PRE-Q 1 PRE-Q 2 POSTQ

MOMENT D'AVALUACIÓ

n-15
*p-.003

FIGURA 9.55. Nivells (x±SEM) d'ansietat segons les
puntuacions del STAI-estat reduït vint-i-sis dies abans de la
intervenció quirúrgica (PRE-Q 1), el dia anterior (PRE-Q 2) i dos
dies després d'aquesta (POSTQ) [F(2,28)=6.03, p=.007; contrast
"a posteriori" PRE-Q 1 + PRE-Q 2/2 vs. POSTQ: t=-3.54, p=.003].
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ANSIETAT PRE-QUIRURGICA
NOMBRE DE CASOS (n)

10n

DISMINUCIÓ SENSE CANVI AUGMENT

SENTIT DE CANVI

FIGURA 9.56. Sentit de canvi de l'ansietat pre-quirúrgica
segons les puntuacions del STAI-estat reduït entre, vint-i-sis
dies abans de la intervenció quirúrgica i el dia anterior a
aquesta.
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AMENAÇA PRE-QUIRURGICA

10

8

GRAU D'AMENAÇA

n-16

PRE-Q 1 PRE-Q 2

MOMENT D'AVALUACIÓ

FIGURA 9.57. Grau d'amenaça pre-quirúrgica (x±SEM) segons
les puntuacions del qüestionari d'amenaça vint-i-sis dies abans
de la intervenció quirúrgica (PRE-Q 1 ) i el dia anterior a
aquesta (PRE-Q 2).
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AMENAÇA PRE-QUIRURGICA
NOMBRE DE CASOS (n)

DISMINUCIÓ SENSE CANVI AUGMENT

SENTIT DE CANVI

FIGURA 9.58. Sentit de canvi del grau d'amenaça pre-
quirúrgica segons les puntuacions del qüestionari d'amenaça entre
vint-i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica i el dia
anterior a aquesta.
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AMENAÇA
GRAU D'AMENAÇA

4-1

DT PE CC TR NH PIQ

MOMENT AVAL.

PRE-Q 1 UI PRE-Q 2

n-16
*p-.030

FIGURA 9.59. Grau d'amenaça (x, essent 0="nada", 1="poco",
2="moderadamente", 3="bastante", 4="mucho") provocat pels
següents aspectes relacionats amb la intervenció quirúrgica:
DT=deixar de treballar; PE=problemes econòmics; CC=canvi de
costums; TR=temps de recuperació; NH=nova hèrnia; D=dolor;
A=anestèsia; PIQ=problemes durant la intervenció quirúrgica. Es
mostren els dos moments avaluats: vint-i-sis dies abans de la
intervenció quirúrgica (PRE-Q 1 ) i el dia anterior a aquesta
(PRE-Q 2).
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ESTRÈS PERCEBUT
(QEP)

INTENSITAT DE L'ESTRÈS PERCEBUT

PRE-Q 1 PRE-Q 2

MOMENT D'AVALUACIÓ

n-16
*p-.005

FIGURA 9.60. Intensitat de l'estrès percebut (x±SEM) segons
les puntuacions del Qüestionari d'Estrès Percebut (QEP) vint-i-
sis dies abans de la intervenció quirúrgica (PRE-Q 1 ) i el dia
anterior a aquesta (PRE-Q 2) [r(11)=1.5, p=.005].
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ESTRÈS PERCEBUT
(QEP)

INTENSITAT DE L'ESTRÈS PERCEBUT
3 Y

O _

MOMENT AVAL.

• PRE-Q 1

ffiffl PRE-Q 2

S E RI F

ÀREA ESDEVENIMENTS VITALS ESTRESSANTS

n-16
*p-.030

FIGURA 9.61. Intensitat de l'estrès percebut (x, essent
0="no", 1="un poco", 2="moderadamente", 3="mucho") associat a
diverses àrees d'esdeveniments vitals estressants (S=salut,
E=economia, RI = relacions interpersonal s, F=feina) segons el
Qüestionari d'Estrès Percebut (QEP) vint-i-sis dies abans de la
intervenció quirúrgica (PRE-Q 1 ) i el dia anterior a aquesta
(PRE-Q 2).
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9.5. RELACIONS ENTRE VARIABLES PSICOLÒGIQUES I FISIOLÒGIQUES

En els apartats anteriors hem seguit l'estratègia

majoritàriament emprada dins del camp de la psiconeuroimmunologia

per a estudiar els efectes de l'estrès en la immunitat en humans:

comparar un grup de subjectes exposats a un determinat

esdeveniment vital estressant (la intervenció quirúrgica, en el

nostre cas) amb ells mateixos en un moment anterior ("nivell

basal") (o, menys satisfactòriament, amb un grup control). Aquest

enfocament, però, no té en compte que, en cada moment, l'impacte

d'haver de sotmetre's a la intervenció quirúrgica depèn, en bona

mesura, de com aquest fet és percebut -avaluat cognitivament- i

afrontat per cada pacient. Amb el desig de complementar

l'estratègia inicial en la nostra aproximació a l'estudi dels

efectes de l'estrès pre-quirúrgic, en aquest apartat volem posar

en contacte les variables psicològiques avaluades en les dues

entrevistes realitzades abans de l'operació amb les dades

fisiològiques mesurades en aquells mateixos moments. ÉS el nostre

objectiu, per tant, "estudiar si l'estat psicològic dels pacients

(ansietat pre-operatòria. avaluació cognitiva i estratègies

d'afrontament) influencia les variables immunològiques.

endocrines i hematològiaues examinades". Volem recordar que, en

relació a l'avaluació cognitiva, hem intentat considerar

l'amenaça i, com a determinants d'aquesta, aspectes d'informació-

experiència i percepció de control.

El volum realment ingent de dades que aquest apartat implica

ens aconsella limitar-nos a oferir aquells resultats

estadísticament significatius o que, no essent-ne, considerem de

rellevància particular. En aquest sentit, és important indicar
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que una variable estranya que podria ser critica -l'estrès

percebut, avaluat mitjançant el QEP- no mostra cap incidència

significativa en les variables immunològiques, hormonals i

hematològiques que hem estudiat. És a dir, no s'ha trobat una

influència d'esdeveniments vitals no relacionats amb la

intervenció quirúrgica en cap dels dos períodes avaluats, cosa

desitjable per a poder: a) considerar, fins a cert punt, un

"nivell basa!" la primera avaluació; i b) atribuir els canvis

observats en la segona avaluació específicament a la situació

pre-qui rurgica.

Tractarem les relacions de les variables psicològiques amb,

successivament, les dades immunològiques, endocrines i

hematològiques.

Dues variables que tenen a veure amb com és avaluada

cognitivament la situació quirúrgica estan relacionades amb la

resposta de proliferació limfocitària als mitògens del dia de

1'herniorafia:

1 . La qual ificació de les experiències viscudes relacionades

amb intervencions quirúrgiques està inversament relacionada amb

la resposta limfocitària a la ConA (5 i 10 ug/ml) i al PWM (1 i

5 ug/ml) (Taula 9.17.). Els subjectes amb experiències més

negatives mostren una major estimulabi 1 itat limfocitària (p<.05).
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TAULA 9.17.

Coeficients de correlació lineal de Pearson entre la qualificació
de les experiències viscudes relacionades amb intervencions
quirúrgiques i la resposta de proliferació 1imfocitària a
l'estimulació amb els mitògens ConA (5 i 10 ug/ml) i PWM (1 i
5 ug/ml) el matí de la intervenció quirúrgica.

ConA

5 U9/ml

r(10)=-0.65
p=.021

10 ug/ml

r(10)=-0.69
p- . 0 1 3

PWM

1 ug/ml

r(10)=-0.58
p- . 048

5 ug/ml

r(10)=-0.62
p=.030

Fem un parèntesi per a prendre una precaució de tipus

metodològic: en totes les relacions obtingudes entre variables

psicològiques i fisiològiques ha estat necessari examinar,

addicionalment, si les variables estranyes anteriorment trobades

(edat, hàbit de fumar o hàbit de beure) podien també estar

relacionades amb les variables psicològiques. Si en algun cas fos

així, això impediria atribuir la responsabilitat de la relació

de forma específica a la variable psicològica o a la variable

estranya de què es tractés. Per exemple, la relació dalt

esmentada entre la qualificació de les experiències relacionades

amb intervencions i l'estimulació amb ConA i PWM podria estar

contaminada per una possible relació entre la variable

psicològica anterior i els hàbits de fumar o de beure, que

prèviament hem vist poden afectar la resposta als mitògens. ÉS

a dir, si els subjectes amb experiències més negatives fossin

aquells que fumen i/o beuen, no podríem dir si la major

estimulabilitat 1imfocitària en ells observada el matí de

l'herniorafia es deu a una i/o altra variables. No és aquest el
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cas, ja que res s'oposa a acceptar que no hi ha diferències

estadísticament significatives entre fumadors-no fumadors o

bevedors-no bevedors en la seva qualificació de les experiències

viscudes relacionades amb intervencions quirúrgiques. Tot i que

aquest tipus d'anàlisis, intentant descartar una possible

(co-)responsabi1itat de les variables estranyes en les relacions

trobades entre variables psicològiques i fisiològiques, han estat

realitzats exhaustivament, sols en farem esment en cas que tingui

rellevància.

2. El grau de control percebut sobre l'hospitalització,

intervenció i recuperació correlaciona negativament i

significativa amb la resposta limfocitària a la dosi de 10 ug/ml

de PHA [r( 11 )=-0.57, p=.042]. És a dir, una major percepció de

control s'associa a una major resposta a la PHA (p<.05).

Si s'estudien independentment les cinc preguntes del

qüestionari de percepció de control (Anex 7), s'obtenen

correlacions significatives per a les qüestions referides a

l'hospital [r(11)=-0.57, p=.041] i "la resta de personal

sanitari" (s'exclouen els cirurgians) [r(11)=-0.55, p=.049]. ÉS

a dir, els pacients amb opinions més negatives mostren una major

resposta limfocitària a la PHA (p<.05). La pregunta referida als

cirurgians s'apropa a la significació estadística [r( 11 )=-0.53,

p=.060], mentre que en les altres dues qüestions (estat de salut

i estat d'ànim) no hi ha variabilitat, ja que tots els pacients

consideren que és un bon moment per a ser operats. A les figures

9.62. a 9.64. (pp. 313-315) es poden consultar les distribucions

de freqüències relatives a les preguntes sobre l'hospital, els

cirurgians i la resta de personal sanitari.
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En resum, podem concloure que els subjectes que a)

qualifiquen com a més negatives les seves experiències

relacionades amb intervencions quirúrgiques, o b) perceben un

menor grau de control sobre l'hospitalització, intervenció i

recuperació, mostren una resposta de proliferació 1imfocitària

als mitògens significativament ma.ior (p<.05).

Les dues variables psicològiques anteriors coincideixen en

ser les que estan relacionades amb els nivells de prolactina

(PRL) del mati de 1'herniorafia:

1 . La qual ificació de les experiències viscudes relacionades

amb operacions està inversament relacionada amb els nivells de

PRL [r(13)=-0.62, p=.013]. Per tant, els subjectes amb

experiències més negatives presenten nivells més alts de PRL

(p<.025).

?.. El grau de control percebut sobre l'operació està

inversament relacionat amb els nivells de PRL del matí de

l'herniorafia [ r( 14)=-0.55, p=.029] i amb l'increment de PRL

observat entre vint-i-sis dies abans i el matí de l'operació

[r(14)=-0.54, p=.031]. ÉS a dir, els subjectes que perceben com

a menys controlada la situació quirúrgica mostren nivells més

alts de PRL el dia de l'operació i increments més elevats

d'aquesta en referència als nivells observats vint-i-sis dies

abans (p<.05).

Les preguntes referides a l'hospital [r(14)=-0.62, p=.011]

i a la "resta de personal sanitari", exclosos els cirurgians

[r(14)=-0.54, p=.031], tornen a ser les que correlacionen d'una

manera estadísticament significativa amb els nivells de PRL. Els

pacients amb opinions més negatives respecte als aspectes
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anteriors, doncs, mostren nivells més alts de PRL el dia de la

intervenció (p<.05).

La pregunta del qüestionari d'informació sobre el grau de

satisfacció que senten els pacients amb la quantitat d'informació

rebuda al voltant de la intervenció i hospitalització (Anex 6)

tendeix a correlacionar, encara que sense assolir significació

estadística, amb els nivells de PRL [ r( 14)=-0.49, p=.052]; els

pacients menys satisfets amb la informació semblen tendir a

presentar nivells majors de PRL el dia de l'operació. La figura

9.65. (p. 316) mostra la distribució de freqüències en aquesta

pregunta.

Anteriorment hem vist que l'edat dels subjectes està

inversament relacionada amb els nivells (i increments) de PRL en

l'avaluació efectuada el matí de la intervenció quirúrgica. No

obstant, s'ha verificat que res s'oposa acceptar que no hi ha

relacions entre l'edat i la qualificació de les experiències

prèvies o la percepció de control. Això sembla permetre descartar

que l'edat tingui un paper rellevant, com a variable estranya,

en les relacions prèvies. És a dir, l'edat i les variables

psicològiques comentades influenciarien en tots dos casos els

nivells (i increments) de PRL, però ho farien independentment,

sense que una variable pogués explicar, inicialment, l'efecte de

l'altra, essent-ne responsable primari.

Resumint allò principal, podem dir que els sub.iectes que a)

qualifiquen les experiències viscudes relacionades amb

'intervencions quirúrgiques com a més negatives, o b) perceben un

grau de control sobre l'operació menor, presenten nivells

significativament més alts de PRL (p<.05).
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Continuant encara amb les relacions entre factors

psicològics i endocrins, vàrem trobar que els pacients que el dia

abans de la intervenció informen haver utilitzat l'estratègia

d'afrontament de "relaxació" en relació a la intervenció

quirúrgica a la qual s'han de sotmetre, presenten vint-i-sis dies

abans nivells més baixos d'hormona adrenocorticotropa (ACTH)

[L/(11,5) = 9, p=.038] (Taula 9.18.). No obstant, una anàlisi de la

variància de dissenys mixtos mostrava que en els pacients que han

practicat la "relaxació" l'ACTH tendeix a augmentar el dia de

l'operació, mentre que en la resta de pacients tendeix a

disminuir lleugerament; aquesta interacció no arriba, però, a la

significació estadística establerta com a p<.025 [F( 1,14)=4.72,

p=.047] . La figura 9.67. (p. 318) indica que, dels cinc subjectes

que han emprat l'estratègia d'afrontament de "relaxació", els

nivells d'ACTH augmenten en quatre; en canvi, sols augmenten en

tres dels restants onze subjectes. Com podem veure en la figura

9.66. (p. 317), a més, els pacients que han utilitzat la

"relaxació" segueixen tenint nivells lleugerament inferiors

d'ACTH el dia de la intervenció, malgrat l'augment esmentat

d'aquests. És interessant contrastar aquests patrons de canvis

en ACTH amb les comparacions -en cap cas estadísticament

significatives, tanmateix- entre els nivells d'ansietat segons

l'escala STAI-estat reduïda (Taula 9.19.).



308

TAULA 9.18.

Nivells d'hormona adrenocorticotropa (ACTH) en plasma vint-i-sis
dies abans de la intervenció quirúrgica (PRE-Q 1 ) i el mati
d'aquesta (PRE-Q 2) en subjectes que han utilitzat (R), o no
(NR), l'estratègia d'afrontament de "relaxació".

n(NR)=11

n(R)=5

PRE-Q 1

X=10.594, SD=6.105

x=5.236, SD=1.926

PRE-Q 2

x=9.291, SD=5.248

x=8.402, SD=2.329

TAULA 9.19.

Nivells d'ansietat segons les puntuacions del STAI-estat reduït
vint-i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica (PRE-Q 1) i
el mati d'aquesta (PRE-Q 2) en subjectes que han utilitzat (R),
o no (NR), l'estratègia d'afrontament de "relaxació".

n(NR)=11

n(R)=5

PRE-Q 1

x=3.363, SD=2.541

x=2.200, SD=1.304

PRE-Q 2

x=3.636, SD=2.157

x=4.200, SD=2.280

Passant ja a les relacions entre variables psicològiques i

hematològiques, notem que tornen a repetir-se els aspectes

psicològics que resulten estar-hi implicats, tots ells

relacionats amb l'avaluació cognitiva de la situació quirúrgica:

1 . La qual ificació de les experiències viscudes relacionades

amb intervencions quirúrgiques està inversament relacionada amb

el píírcentatge [r( 13)=-0.61 , p=.017] i nombre de limfòcits

[r(13)=-0.54, p=.040] determinats el mati de 1'herniorafia. Els

pacients que qualifiquen les seves experiències com a més

negatives mostren majors percentatge i nombre de limfòcits

(p<.05).
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2. La percepció de control sobre la situació quirúrgica

està: a) inversament relacionada amb el percentatge [r(14)=-0.67,

p=.004] i nombre de limfòcits [r(14)=-0.64, p=.008]; i b)

directament relacionada amb el percentatge de neutròfils

[r(14)=0.63, p=.008], tots ells avaluats el mati de l'operació.

Per tant, els pacients que perceben la situació menys controlada

presenten majors percentatge i nombre de limfòcits i menor

percentatge de neutròfils (p<.01).

Les tres darreres preguntes del qüestionari de percepció de

control (Anex 7), considerades independentment, correlacionen amb

les variables hematològiques anteriors en els mateixos sentits

i de forma estadísticament significativa (Taula 9.20.). D'acord

amb l'anterior, els pacients que consideren més "dolent"

l'hospital o menys "competents" els cirurgians o la resta de

personal sanitari presenten majors percentatge i nombre de

limfòcits i menor nombre de neutròfils el matí de la intervenció

quirúrgica (p<.05). Volem recordar que en les altres dues

preguntes del qüestionari no s'obtenia variabilitat en les

respostes dels pacients.
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TAULA 9.20.

Coeficients de correlació lineal de Pearson entre les opinions
sobre l'hospital (HOSP), els cirurgians (CIRURQ) i la resta de
personal sanitari (RESTA) -segons el qüestionari de percepció de
control-, i el percentatge de limfòcits (PLIMF), el nombre de
limfòcits (NLIMF) i el nombre de neutròfils (NNEUTR) el matí de
la intervenció quirúrgica.

HOSP

CIRURG

RESTA

PLIMF

r(14)=-0.65
p=.006

r(14)=-0.67
p- . 005

r(14)=-0.51
p=.043

NLIMF

r(14)=-0.59
p=.017

r(14)=-0.68
p- . 004

r(14)=-0.55
p=.026

NNEUTR

r(14)=0.59
p=.017

r(14)=0.62
p=.011

r(14)=0.51
p- . 042

3. La satisfacció amb la quantitat d'informació rebuda al

voltant de la intervenció i hospitalització està relacionada amb

la diferència d'hematocrit, hemoglobina i plaquetes entre vint-

i-sis dies abans de la intervenció i el matí d'aquesta

[r(13)=-0.55, p=.032; r(13)=-0.77, p=.001; i r(13)=-0.73, p=.002,

respectivament, per a hematocrit, hemoglobina i plaquetes]. En

l'apartat 9.3. vàrem veure que els percentatges d'hematocrit són

significativament menors (p<.025) el matí de 1'herniorafia que

vint-i-sis dies abans; la dada que ara afegim indica que la

disminució dels percentatges d'hematocrit és major en els

pacients que se senten menys satisfets amb la informació de què

disposen (p<.05). En canvi, no havíem trobat canvis significatius

ni en hemoglobina ni en el nombre de plaquetes; les noves dades

indiquen, però, que la diferència entre les dues analítiques (una

major disminució o, si es vol, un menor augment) és major per a

ambdós paràmetres hematologies en els pacients menys satisfets
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amb la informació (p<.005). Hem volgut refermar aquesta conclusió

comparant el grau de satisfacció amb la informació dels pacients

en què augmenten l'hemoglobina i el nombre de plaquetes amb el

d'aquells en què disminueixen. Els resultats confirmen, des

d'aquest punt de vista, les conclusions prèvies: a) la

satisfacció amb la informació és significativament menor en els

pacients en què disminueix l'hemoglobina (x=1.667, SD=1.500) que

en els que augmenta (x=3.800, SD=0.447) [L/(9,5)=6, p=.029]; b)

la satisfacció amb la informació és també significativament menor

en els pacients en què disminueix el nombre de plaquetes (n=7,

x=1.286, SD=1.380) que en aquells que augmenta (r?=8, x=3.625,

SD=0.744) [t(13)=-4.17, p=.001].

Les principals conclusions respecte a les relacions entre

variables psicològiques i hematològiques són que:

a) els subjectes que qualifiquen com a més negatives les

experiències viscudes relacionades amb intervencions quirúrgiques

mostren majors percentatge i nombre de limfòcits el matí de la

intervenció quirúrgica (p<.05);

b) els subjectes que perceben un menor grau de control sobre

la situació quirúrgica presenten majors percentatge i nombre de

limfòcits i menor percentatge de neutròfils el mati de la

intervenció quirúrgica ( p< . 01 ) ;

i c) els subjectes que se senten menys satisfets amb la

quantitat d'informació rebuda al voltant de la intervenció i

hospitalització mostren una ma.ior disminució d'hematocrit.

hemoglobina i plaquetes entre vint-i-sis dies abans de la

intervenció quirúrgica i el mati d'aquesta (p<.05).
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Un darrer resultat addicional, de difícil classificació,

abans de finalitzar aquest apartat: els subjectes que en la

primera entrevista informaven haver estat preocupats per algun

esdeveniment vital aliè a la intervenció quirúrgica durant les

últimes setmanes presenten, en l'analítica bioquímica realitzada

aquell mateix dia, nivells de creatinina en serum (n=12,

x=86.417, SD=8.533) significativament inferiors als dels que

deien no haver-ne estat (n=7, x=95.429, SD=5.028) [t(17)=2.53,

p=.022] (Figura 9.68., p. 319). No s'ha trobat cap relació entre

l'edat o els hàbits de fumar o de beure i els nivells de

creatinina que pogués fer sospitar un paper d'alguna d'aquestes

possibles variables estranyes.

9.5.1. Figures de resultats
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OPiNiu HOSPITAL
(PERCEPCIÓ DE CONTROL)

NOMBRE DE CASOS (n)

FIGURA 9.62. Opinió sobre l'hospital, recollida en el
qüestionari de percepció de control.
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OPINIÓ CIRURGIANS
(PERCEPCIÓ DE CONTROL)

NOMBRE DE CASOS (n)

NIVELL DE COMPETÈNCIA

FIGURA 9.63. Opinió sobre el nivell
cirurgians de l'hospital
percepció de control.

recollida en
de competència dels
el qüestionari de



315

OPINIÓ RESTA
PERSONAL SANITARI
(PERCEPCIÓ DE CONTROL)

NOMBRE DE CASOS (n)

NIVELL DE COMPETÈNCIA

FIGURA 9.64. Opinió sobre el nivell de competència de la
resta de personal sanitari de l'hospital, recollida en el
qüestionari de percepció de control.
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SATISFACCIÓ AMB
LA INFORMACIÓ

NOMBRE DE CASOS (n)

GENS POC MODERADAMENT BASTANT

GRAU DE SATISFACCIÓ

MOLT

FIGURA 9.65. Grau de satisfacció amb la - quantitat
d'informació rebuda al voltant de la intervenció i
hospitalització.
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ACTH I RELAXACIÓ
ACTH (pmol/L)

12

10

8

6

NO RELAXACIÓ (NR) RELAXACIÓ (R)

PRE-Q 1 PRE-Q 2

MOMENT D'AVALUACIO

MNRM1
MR)-5

FIGURA 9.66. Nivells (x±SEM) d'hormona adrenocorticotropa
(ACTH, pmol/L) en plasma vint-i-sis dies abans de la intervenció
quirúrgica (PRE-Q 1) i el dia d'aquesta (PRE-Q 2) en subjectes
que han utilitzat, o no, l'estratègia d'afontament de
"relaxació".
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ACTH I RELAXACIÓ
NOMBRE DE CASOS (n)

DISMINUCIÓ AUGMENT

SENTIT DE CANVI

FIGURA 9.67. Sentit de canvi dels nivells d'hormona
adrenocorticotropa (ACTH) en plasma entre vint-i-sis dies abans
de la intervenció quirúrgica i el dia d'aquesta en subjectes que
han utilitzat, o no, l'estratègia d'afontament de "relaxació".
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CREATININA I ESTRÉS
PERCEBUT (QEP)

CREATININA (umol/L)

ABSÈNCIA PRESENCIA

ESDEVENIMENTS VITALS ESTRESSANTS
MABSENCIA)-7

*P".022
FIGURA 9.68. Nivells (x±SEM) de creatinina (umol/L) vint-

i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica en subjectes que
s'han vist afectats, o no, per esdeveniments vitals estressants
aliens a la intervenció quirúrgica segons el Qüestionari d'Estrès
Percebut (QEP) [ t( 1 7)=2.53, p=.022].
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9.6. RELACIONS ENTRE VARIABLES PSICOLÒGIQUES I RECUPERACIÓ

POSTQUIRURGICA

En l'apartat anterior hem examinat les relacions existents

entre les variables psicològiques i les immunològiques,

endocrines i hematològiques. És hora ara d'"estudiar si l'estat

psicològic dels pacients (ansietat pre-operatòria. avaluació

cognitiva i estratègies d'afrontament) influencia la seva

recuperació d'una intervenció d'hèrnia inguinal electiva". Han

estat considerats paràmetres de la recuperació postquirúrgica els

següents: el qüestionari d'indicadors de recuperació, les

complicacions, la ingesta d'analgèsics i tranqui1itzants menors,

la febre, els dies de convalescència hospitalària, la pressió

sanguínia, l'ansietat i la satisfacció amb el funcionament de

l'hospital.

En l'apartat 9.3. hem vist que el grau d'amenaça percebuda

pre-quirúrgica no diferia significativament entre les dues

avaluacions realitzades. Si comparem les puntuacions del

qüestionari d'indicadors de recuperació postquirúrgica en els

pacients en què l'amenaça augmenta en el període pre-quirúrgic

amb les d'aquells en què disminueix, obtenim una diferència

estadísticament significativa [x=4.200, SD=1.095per als primers

i x=5.500, SD=0.527 per als segons; í/(5, 10) = 7.5, p=.028]. Això

ens indica una menor tornada a la normalitat de les funcions

orgàniques i de l'estat general en els pacients en què hi ha un

augment de l'amenaça percebuda entre vint-i-sis dies abans de

l'herniorafia i el dia abans d'aquesta (p<.05). El lector

interessat pot trobar una descripció de la freqüència de

recuperació en cada indicador del qüestionari de recuperació
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postquirúrgica en la figura 9.69. (p. 325). Complementàriament,

la figura 9.70. (p. 326) estudia la distribució de freqüències

de la puntuació total del qüestionari.

Respecte a les complicacions, s'obté una diferencia de

difícil interpretació en el sentit següent: els pacients que

pateixen complicacions postquirúrgiques (referides,

fonamentalment, a hematomes en la ferida i retencions d'orina)

estaven menys preocupats la tarda prèvia a la intervenció per la

possibilitat d'haver de tornar a ser operats d'hèrnia en el

futur, segons la corresponent pregunta del qüestionari d'amenaça

percebuda (Anex 2) [x=0.167, SD=0.408, enfront de x=2.667,

SD=1.803 en els pacients que no pateixen complicacions;

L/(6, 9) = 7.5, p=.018].

S'obté una correlació negativa estadísticament significativa

entre l'ansietat del dia abans de l'operació, mesurada amb

l'STAI-éstat reduït, i la pressió sanguínia màxima [r(13)=-0.59,

p=.019] i mínima [r(13)=-0.67, p=.007] de dos dies després de la

intervenció. En el mateix sentit, els pacients que el dia abans

de 1'herniorafia manifestaven una major preocupació per "la

possibilitat que hagués de passar molt temps abans de tornar a

la seva activitat normal" (segons el qüestionari d'amenaça

percebuda, inclòs en l'anex 2), mostraven una menor pressió

sanguínia màxima després de la intervenció [r(13)=-0.63, p=.012].

La pressió sanguínia no correlaciona significativament, en canvi,

amb l'ansietat avaluada amb l'STAI-estat reduït el mateix dia de

les determinacions de la pressió sanguínia (això és, dos dies

després de 1'herniorafia).
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En l'apartat 9.4. vàrem veure que, com és desitjable des

d'un punt de vista metodològic, l'estrès percebut derivat

d'esdeveniments vitals no relacionats amb la intervenció

quirúrgica -avaluat amb el QEP- no incideix significativament en

els nivells d'ansietat de les dues avaluacions pre-quirúrgiques,

d'acord amb l'escala STAI-estat reduïda. En canvi, l'estrès

percebut avaluat el dia abans de l'operació (mesurat com suma de

la preocupació en les quatre àrees del QEP) sí està directament

relacionat amb l'ansietat de dos dies després d'aquesta

[r(13)=0.68, p=.005].

La percepció de control també està relacionada, inversament

en aquest cas, amb l'ansietat postoperatoria [r(13)=-0.65,

p=.008], de manera que els pacients que perceben un menor grau

de control sobre l'hospitalització, intervenció i recuperació

mostren una major ansietat després de la intervenció. Estudiant

independentment les preguntes del qüestionari de percepció de

control (Anex 7), veiem que els pacients amb opinions més

negatives sobre l'hospital [r(13)=-0.54, p=.038], els cirurgians

[r(13)=-0.71 , p=.003] o la resta de personal sanitari

[r(13)=-0.51, p=.053], tendeixen a manifestar nivells més alts

d'ansietat postoperatoria (sense assolir la significació

estadística en el darrer cas).

De forma similar, el grau de control percebut [r(13)=0.55,

p=.033], i les opinions concretes sobre l'hospital [r(13)=0.57,

p=.026] i "la resta de personal sanitari" (exclosos els

cirurgians) [r(13)=0.57, p=.026], estan directament relacionats

amb el grau de satisfacció amb el funcionament de l'hospital que

el pacient informa dos dies després d'haver estat intervingut.
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Continuant amb aquest paràmetre, una menor satisfacció apareix

associada a una major preocupació per "haver de canviar els seus

costums (llocs i horaris) d'alimentació, somni i higiene"

[r(13)=-0.74, p=.002], però també a una menor preocupació per

"haver de ser anestesiat" [r(13)=0.52, p=.048], ambdós aspectes

avaluats el dia abans de la intervenció quirúrgica dins del

qüestionari d'amenaça percebuda (Anex 2). Finalment, els pacients

que diuen haver utilitzat l'estratègia d'afrontament de "recerca

de recolzament social" mostren posteriorment un major grau de

satisfacció amb el funcionament de l'hospital [n=5, x=3.600,

SD=0.548, enfront de n=10, x=2.000, SD=1.333 per als que no han

utilitzat l'esmentada estratègia d'afrontament; t(13)=-2.54,

p=,025].

La figura 9.71. (p. 327) permet consultar la distribució de

freqüències en la pregunta sobre satisfacció amb l'hospital,

mentre que la 9.72. (p. 328) descriu l'ús de les diverses

estratègies d'afrontament (excepte "acceptació" i "acció

directa", en principi improcedents en una situació d'estrès pre-

qui rúrgic).

En resum, podem concloure, genèricament, que 1 'ansietat pre-

operatoria, l'amenaça relativa a diversos aspectes lligats a la

situació quirúrgica, l'estratègia d'afrontament de "recerca de

recolzament social", la percepció de control sobre la situació

quirúrgica i l'estrès percebut derivat d'altres esdeveniments

vitals influencien, en diversos graus i sentits, paràmetres de

recuperació postquirúrgica com els indicadors de recuperació, les

complicacions, la pressió sanguínia, l'ansietat postoperatoria

i la satisfacció amb el funcionament de l'hospital.
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9.6.1. Figures de resultats
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/7"15

RECUPERACIÓ
POSTQUIRURGICA

/VOMBRE DE CASOS (/?)

AM DD

FIGURA 9.69. Recuperació postquirúrgica: FO=faci1itat
orinar; FDI=faci1itat digestió; FDO=faci1itat dormi r; MG=mateixa
gana; AM=augment mobilitat; DD=disminució dolor.
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RECUPERACIÓ
POSTQUIRURGICA

NOMBRE DE CASOS (/?)
7-1

6

5H

4

3-

2-

1 -

0-XX X X x x
0 1 2 3 4 5 6

GRAU DE RECUPERACIÓ POSTQUIRURGICA

FIGURA 9.70. Grau de recuperació postquirúrgica: els valors
de l'escala (de "O" a "6") fan referència al nombre de funcions
orgàniques del pacient que han tornat a la normalitat del total
de sis examinades (així, per exemple, una puntuació de "4" indica
que quatre de les sis funcions orgàniques examinades han tornat
a la normalitat).
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SATISFACCIÓ AMB L'HOSPITAL
NOMBRE DE CASOS (n)

QENS POC MODERADAMENT BASTANT MOLT

GRAU DE SATISFACCIÓ AMB L'HOSPITAL

FIGURA 9.71. Grau de satisfacció amb el funcionament de
1'hospital.
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ESTRATÈGIES D'AFRONTAMENT
A/OMBRE DE CASOS (n)

701

8-

/7-16

RS C RRS RX RG

ESTRATÈGIA D'AFRONTAMENT

FIGURA 9.72. Estratègies d'afrontament: D=d1stracei ó;
RS=redefinicio de la situació; C=catarsi; RRS=recerca de
recolzament social; RX=relaxació; RG=religió; RI=recerca
d'informació.



329

9.7. RELACIONS ENTRE VARIABLES FISIOLÒGIQUES I RECUPERACIÓ

POSTQUIRURGICA

En aquest apartat volem examinar si algun paràmetre

fisiologia està consistentment relacionat amb alguna de les

variables de la recuperació postquirúrgica, cosa que ens

permetria estudiar el seu possible paper mitjancer com a

mecanisme implicat en les relacions entre estrès pre-quirúrgic

i recuperació postquirúrgica. Aquest objectiu ha quedat definit

anteriorment de la següent manera: "estudiar en un grup de

pacients varons intervinguts d'hèrnia inguinal electiva si les

variables immunològiaues. endocrines i hematològiaues examinades

influencien la seva recuperació postquirúrgica".

Hom recordarà que en l'apartat 9.5. vàrem trobar que els

pacients que se senten menys satisfets amb la quantitat

d'informació rebuda al voltant de la intervenció i

hospitalització manifesten una major disminució del nombre de

plaquetes el dia de la intervenció quirúrgica, en relació als

valors de vint-i-sis dies abans [r(13)=-0.73, p=.002]. Mentre que

els set pacients en què disminueix (notablement, x=-34.571) el

nombre de plaquetes el dia de 1'herniorafia informen d'un grau

mitjà de satisfacció amb la informació de x=1.286, SD=1.380

(lleugerament superior a "poc" satisfets), els vuit pacients en

els quals les plaquetes augmenten (en menor grau, x=13.250)

manifesten una satisfacció mitjana de x=3.625, SD=0.744 (propera

a "molt" satisfets) [t(13)=-4.17, p=.001]. A aquestes dades, que

ja coneixíem, cal afegir-ne ara d'altres que relacionen la

disminució de plaquetes amb la incidència de complicacions

postquirúrgiques. En efecte, dels set pacients en què disminueix
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el nombre de plaquetes, cinc (71X) pateixen complicacions (tres

hematomes en la ferida -transtorn en el qual les plaquetes hi

poden tenir una clara implicació-, un retenció d'orina i un

darrer cefalees i parestèsies femoro-cutànees); en canvi, dels

set pacients en què augmenten les plaquetes, sols un (14.3%) té

complicacions (retenció d'orina) (Nota: com s'ha dit

anteriorment, l'únic pacient amb hèrnia bilateral i operació amb

pròtesi ha estat eliminat en les variables referides a la seva

recuperació postquirúrgica, de manera que ja no és inclòs en la

darrera comparació; no obstant, podem dir que s'havia manifestat

"molt" satisfet amb la informació, havia experimentat un

increment de 3 x 109/L plaquetes i no presentà cap complicació).

La figura 9.73. (p. 332) recopila els anteriors resultats. La

figura 9.74. (p. 333), d'altra banda, complementa la informació

precedent: en els sis pacients que pateixen complicacions

postquirúrgiques s'ha trobat una disminució mitjana del nombre

de plaquetes notable (x=-32.167, SD=33.487) i que difereix de

forma estadísticament significativa del lleuger increment mitjà

de plaquetes (x=6.750, SD=20.380) dels vuit pacients lliures de

complicacions [t(12)=2.71, p=.019].

En conclusió, la relació inversa entre el grau de

satisfacció amb la informació rebuda al voltant de la intervenció

i hospitalització i la disminució del nombre de plaquetes en el

període pre-quirúrgic pot traduir-se en una major morbilitat, ja

que els pacients que pateixen complicacions postquirúrgiques

mostren una disminució mit.iana del nombre de plaquetes entre

vint-i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica i el mati
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d'aquesta significativament ma.ior que els que no en pateixen

(p<.025).

9.7.1. Figures de resultats
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PLAQUETES, SATISFACCIÓ
AMB LA INFORMACIÓ I

COMPLICACIONS
SAT. INF. COMPL. (%)

100

SAT. INF.

COMPL.

DISMINUCIÓ AUGMENT

SENTIT DE CANVI EN PLAQUETES
MDISMINUCIO)-7
nfAUGMENT)-8 (SAT. INF.), 7 (COMPL)
*p-.001

FIGURA 9.73. Sentit de canvi del nombre de plaquetes entre
vint-i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica i el dia
d'aquesta i grau de satisfacció amb la informació rebuda (SAT.
INF., x±SEM, essent 0="nada", 1="poco", 2="moderadamente",
3="bastante", 4="mucho") [t(13)=-4.17, p=.001]. S'inclou, per a
cada grup, el percentatge de subjectes que pateixen complicacions
postquirúrgiques (COMPL.).
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CANVI EN PLAQUETES I
COMPLICACIONS

CANVI EN PLAQUETES (x 10xx9/L)

SI
COMPLICACIONS

n(NO)-8
rKSD-6

FIGURA 9.74. Canvis en el nombre de plaquetes (x 109/L)
entre vint-i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica i el dia
d'aquesta en els subjectes que pateixen, o no, complicacions
postquirúrgiques [t(12)=2.71, p=.019]. La zona positiva indica
un augment del nombre de plaquetes, i una disminució la negativa.
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10. DISCUSSIÓ

10.1. COMPARACIÓ DE LA RESPOSTA LIMFOCITARIA ALS MITOGENS VINT-

I-SIS DIES ABANS DE LA INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA I EL MATI D'AQUESTA

El primer objectiu de la nostra investigació ha estat

"estudiar en un grup de pacients varons que han de ser

intervinguts d'hèrnia inguinal electiva si hi ha diferències en

la resposta 1 imfoci tari a a l'estimulació amb mitògens vint-i-sis

dies abans de la intervenció quirúrgica i el mati d'aquesta". Es

tracta d'una situació d'estrès "psicològic" i agut, en el sentit

que implica un sol esdeveniment concret i puntual, encara que la

durada del seu impacte anticipatori pugui variar. Com hem vist

en la part teòrica d'aquest treball, la psiconeuroimmunologia ha

examinat ja diverses situacions d'estrès de característiques

relativament similars des d'un punt de vista conceptual. En són

exemple les investigacions realitzades entorn als exàmens

acadèmics, que utilitzen habitualment un disseny general anàleg

al present. Aquests estudis mostren una depressió de la resposta

limfocitària a l'estimulació amb mitògens en estudiants de

medicina durant el període d'exàmens, en comparació amb

determinacions "basais" efectuades aproximadament un mes abans

(Glaser, Kiecolt-Glaser, Stout et al . . 1985). No obstant, mentre

que els estudiants de medicina solen tenir històries llargues i

reeixides en la conducta d'examinar-se, haver de sotmetre's a una

intervenció quirúrgica pot representar una situació estressant

més novedosa i intensa, essent apreciada com a més amenaçant i
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exigint uns recursos d'afrontament superiors. En aquest sentit,

la situació d'estrès pre-quirúrgic es podria aproximar als

treballs realitzats al voltant del dol consegüent a la pèrdua del

cònjuge, els quals indiquen una menor resposta als mitògens

després de l'enviudament que abans de la mort de la parella

(nivell "basal") (Schleifer et al.. 1983). En funció d'aquest

conjunt de resultats, i a manca de treballs precedents semblants

en pacients pre-quirúrgics, hem desenvolupat la nostra primera

hipòtesi: "la resposta de proliferació 1imfocitària a

l'estimulació amb els mitògens ConA. PHA i PWM serà menor el mati

de la intervenció quirúrgica que vint-i-sis dies abans

d'aquesta".

Ja que les proves d'estimulació 1imfocitària amb mitògens

són tècniques de laboratori costoses i laborioses per a les

nostres reduïdes possibilitats, i preveient per aquest motiu

l'estudi d'una mostra petita, des d'un primer moment vàrem voler

compensar aquestes limitacions mitjançant una selecció rigurosa

dels nostres subjectes. Aquesta ens hauria de permetre obtenir

una mostra d'una relativa homogeneïtat, excloent el màxim

possible de potencials variables estranyes. Aquest mateix esperit

ens portà, abans d'analitzar els resultats referits al nostre

primer objectiu, a estudiar la possible incidència en la resposta

als mitògens de tres variables estranyes: l'edat, l'hàbit de

fumar i l'hàbit de consumir begudes alcohòliques. Les dues

últimes, especialment, són variables que, encara que es reconeix

que poden afectar les respostes immunes, no han estat avaluades

consistentment en la literatura psiconeuroimmunològica.
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El conegut impediment de la immunitat cel·lular en la

vellesa (Effros, 1984; Solomon et al. . 1989) ens portà

inicialment a establir com a criteri d'inclusió dels nostres

subjectes una edat no superior als 65 anys. Malgrat això -de fet,

els subjectes de la nostra mostra no superen en cap cas els 60

anys-, hem pogut detectar una moderada correlació entre l'edat

i la resposta limfocitària als mitògens en el sentit esperat:

això és, els subjectes més grans tendeixen a mostrar una menor

estimulabilitat limfocitària als mitògens ConA i PHA. Sols

assoleix la significació estadística l'índex corresponent al

mitogen ConA a la concentració de 5 Mg/ml i en l'avaluació

efectuada vint-i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica

(Taula 9.1., p. 206). La literatura al respecte indica que, a

diferència de la immunitat cel·lular, la immunitat humoral no

sembla estar impedida en la vellesa; aquesta dada és coherent amb

la manca fins i tot d'alguna tendència a la relació entre l'edat

i l'estimulació amb PWM, que, a diferència de la ConA i la PHA,

estimula els limfòcits B conjuntament als T.

Considerem que els resultats anteriors a) permetrien

negligir l'edat com a variable estranya en la nostra

investigació, especialment tenint en compte que els nostres

principals objectius responen a un disseny longitudinal en què

cada subjecte és comparat amb si mateix, alhora que b) recolzen

efectivament la precaució inicial d'excloure els subjectes d'edat

avançada. Malgrat el que hem dit en l'anterior punt a), a

l'estudiar transeccionalment les relacions entre les variables

psicològiques i la blastogènesi (Apartats 9.5. i 10.5.), sempre

s'ha tingut la precaució metodològica de verificar que res
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s'oposés a acceptar la manca de relació entre l'edat i la

variable psicològica en qüestió. En un altre cas, l'edat podria

contribuir, o fins i tot ser responsable, d'una relació espuria

entre aquella determinada variable psicològica i

1'estimulabi1itat dels limfòcits.

Creiem que els treballs psiconeuroimmunològics amb subjectes

humans adults haurien de tenir la precaució metodològica

d'imposar un límit d'edat en la selecció dels subjectes al

voltant dels 60-65 anys. Això no vol dir, anà al contrari, que

no considerem interessants les investigacions

psiconeuroimmunològiques amb subjectes geriàtrics, ja que

precisament es tracta d'una població en què, pels impediments

immunologies que característicament presenta, la modulació

psicològica de la immunitat podria ser particularment rellevant.

De fet, es tracta d'un camp d'investigació que està despertant

un creixent interès (Brown et al. . 1989; Kiecolt-Glaser, Glaser

et al.. 1985; Rodin, 1988; Solomon, 1988; Solomon et al.. 1988;

Thomas et al.. 1985).

Molt més inesperats per nosaltres han estat els resultats

referits al tabac i a l'alcohol. Com abans dèiem, aquestes dues

variables no han estat consistentment avaluades en els treballs

psiconeuroimmunològics, malgrat reconèixer-se la seva possible

incidència (Kiecolt-Glaser i Glaser, 1988b). D'una forma

exploratoria, doncs, vàrem decidir incloure unes preguntes

relacionades amb els hàbits de fumar i de consumir begudes

alcohòliques, incloses al principi de l'anex 12. Així mateix,

exclouríem aquells subjectes que en el període transcorregut

entre les dues avaluacions immunològiques haguessin modificat
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significativament el seu consum de tabac i/o alcohol, cosa

particularment plausible en una situació d'estrès com l'estudiada

:i que hauria impedit atribuir qualsevol canvi immune

específicament a l'estrès i/o a les alteracions en el consum de

tabac o alcohol.

Els subjectes fumadors mostren una resposta limfocitaria a

l'estimulació amb els mitògens ConA i PHA significativament major

en l'avaluació realitzada el mati de la intervenció quirúrgica

(Taula 9.2., p. 207)* En canvi, en l'avaluació efectuada vint-

i-sis dies abans no hi havia cap diferència estadísticament

significativa entre fumadors i no fumadors. Algunes dades (Cfr.

Royce i Winkelstein, 1990) coincideixen amb els nostres resultats

en indicar una resposta de proliferació limfocitaria als mitògens

incrementada en fumadors. Aquest fet podria estar relacionat amb

la major incidència d'infeccions respiratòries que pateixen els

fumadors i reflectir, per tant, no una major immunocompetència,

sinó un sistema immunitari sotmès a una major activitat per

l'exposició incrementada a agents infecciosos. Alguns informes

recents (Burns, Kramer, Yell in, Fuchs, Wachter, DiGioia, Sanchez,

Grossman, Gordin, Biggar i Goedert, 1991; Royce i Winkelstein,

1990) han suggerit que el consum habitual de tabac pot

incrementar la susceptibilitat i progressió de la infecció pel

VIH-1.

Respecte a l'hàbit de consumir begudes alcohòliques, hem

observat que els subjectes bevedors mostren una resposta a la

ConA significativament inferior a la dels no bevedors. En aquest

cas, però, les diferències sols apareixen en l'avaluació duta a

terme vint-i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica (Taula
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9.3., p. 208). Nombroses investigacions (Jerrells i Eckardt,

1990; Jerrells, Marietta, Bone, Weight i Eckardt, 1988; Irwin,

Caldwell, Smith, Brown, Schuckit i Gillin, 1990; Marietta,

Jerrells, Meagher, Karanian, Weight i Echardt, 1988; Mufti,

Prabhala, Moriguchi, Sipes i Watson, 1988; Radovani, Govoni,

Battaini, Magnoni, Civelli, Mauri, Picotti, Galva i Trabucchi,

1987) indiquen una immunosupressió associada al consum, fins i

tot moderat, d'alcohol, de forma consistent amb els nostres

resultats.

A la vista dels resultats precedents, pot ser interessant

descriure els nivells de consum de tabac i alcohol dels subjectes

implicats en les proves de comparació anteriors. Diguem abans que

Esplugas (1991) ha indicat que, des d'un punt de vista

epidemiològic, la població origen de la nostra mostra presenta

consums de tabac i alcohol notables en percentatge, elevats i

crònics. Dels set subjectes fumadors als quals es referien les

comparacions prèvies -enfront de sis subjectes no fumadors-, cinc

diuen fumar menys de deu cigarretes diàries, un en fuma més de

vint i un darrer fuma més de vint cigarretes i altres (cigars,

pipa...). Pel que fa als deu subjectes definits com a bevedors

-enfront de set no bevedors-, tres subjectes diuen consumir

begudes alcohòliques habitualment durant els àpats, quatre durant

els àpats i immediatament després, un durant i entre àpats, i dos

durant els àpats, entre aquests i els caps de setmana. Ja que els

subjectes informaven verbalment dels seus nivells de consum, no

podem descartar que aquests hagin pogut ser subestimats (o

sobrestimats).
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Les diferències obtingudes en la resposta limfocitària als

mitògens entre fumadors-no fumadors i bevedors-no bevedors han

fet necessari tenir en compte aquestes dues variables estranyes

a l'hora d'anal itzar el nostre primer objectiu (això és, estudiar

l'existència de diferències en l'estimulabi1itat limfocitària

entre vint-i-sis dies abans i el matí de la intervenció

quirúrgica). Les anàlisis de la variància de dissenys mixtos

resultants permeten treure les següents conclusions:

1. Res s'oposa a acceptar que no hi ha diferències

significatives en la resposta als mitògens entre fumadors-no

fumadors o bevedors-no bevedors si es consideren globalment les

dues determinacions immunològiques de què es disposa. Aquesta

conclusió replanteja el paper com a variables estranyes del tabac

i l'alcohol, en tant que no es troben diferències tenint en

compte la mitjana de les dues mesures de la resposta immune.

Encara que aquest resultat sembla aparentment contradictori amb

afirmacions prèvies, de fet no ens ha d'estranyar si recordem

que, en les comparacions realitzades anteriorment, les

diferències tendien a manifestar-se característicament i

exclusiva en un dels dos moments avaluats: el matí de la

intervenció quirúrgica per al tabac i vint-i-sis dies abans per

a 1'alcohol.

2. Res s'oposa a acceptar que no hi ha diferències

significatives en la resposta limfocitària als mitògens vint-i-

sis dies abans de la intervenció quirúrgica i el mati d'aquesta

tenint en compte conjuntament tots els subjectes (això és,

fumadors-no fumadors o bevedors-no bevedors). Com es pot

apreciar, aquesta segona conclusió respon l'objectiu inicial tal
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com havia estat plantejat originalment, és a dir, ignorant les

variables estranyes tabac i alcohol, que han estat posades de

manifest a posteriori. En aquest cas, la conclusió extreta no

recolzaria la hipòtesi d'una menor estimulabi1itat limfocitària

el mati de la intervenció quirúrgica respecte a vint-i-sis dies

abans.

No obstant, és la tercera de les conclusions extretes de les

anàlisis de la variància de dissenys mixtos realitzades,

corresponent a les proves de significació dels components

interacció, la que esmena les anteriors limitacions d'anàlisi,

matisant i donant sentit a les observacions i aparents

contradiccions anteriors:

3. Existeixen diferències significatives en la resposta

limfocitària a l'estimulació amb mitògens entre vint-i-sis dies

abans de la intervenció quirúrgica i el matí d'aquesta en funció

de si els subjectes són fumadors-no fumadors o bevedors-no

bevedors. És a dir: no hem trobat realment diferències entre

consumidors i no consumidors de les dues drogues examinades

(conclusió 1); tampoc no hem trobat diferències entre les dues

mostres avaluades (conclusió 2); el que obtenim -conclusió 3- són

interaccions estadísticament significatives entre ambdues

variables, indicant que es produeixen canvis en la resposta

immune dependents de que els subjectes fumin o no, o beguin o no:

mentre que en els sub.iectes no fumadors o no bevedors la resposta

limfocitària als mitògens ConA. PHA i PWM és (lleugerament)

inferior el matí de la intervenció quirúrgica que vint-i-sis dies

abans d'aquesta (disminueix), en els subjectes fumadors o

bevedors la resposta de proliferació limfocitària als mitògens
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és (notablement) superior el dia de l'operació que vint-i-sis

dies abans (augmenta). Aquesta interacció pot ser clarament

contrastada en les figures 9.1. a 9.20. (pp. 219-238). Prenem un

sol exemple paradigmàtic: la resposta limfocitària a la

concentració de 10 ug/ml de ConA mostra una disminució en cinc

dels sis subjectes no bevedors, mentre que augmenta en els sis

subjectes bevedors (Figura 9.14., p. 232). Revisant el conjunt

de resultats hom observa un perfil no excessivament consistent

de disminució de la resposta limfocitària en els subjectes no

fumadors o no bevedors, i un perfil més sòlid d'augment en els

consumidors de tabac o alcohol. El primer d'aquests dos resultats

sembla donar suport, encara que sols parcialment i en certa

mesura, a la hipòtesi que havíem extret dels treballs

psiconeuroimmunològics efectuats amb altres situacions d'estrès,

la qual suggeria una menor resposta de proliferació limfocitària

a l'estimulació amb mitògens el mati de la intervenció quirúrgica

(avaluació sota estrès "psicològic" agut) que vint-i-sis. dies

abans (avaluació "basal"). Aquesta hipòtesi sols és recolzada,

doncs, en el subgrup de subjectes que no fumen o no beuen. En

canvi, en els subjectes fumadors o bevedors s'observa, d'altra

banda amb una relativament major potència, una tendència

justament oposada, de manera que la resposta als mitògens és

major el mati de la intervenció quirúrgica que vint-i-sis dies

abans. En aquest subgrup els resultats van, per tant, en sentit

contrari a la hipòtesi enunciada. No tenim coneixement de

treballs previs dins del camp de la psiconeuroimmunologia que

hagin mostrat, de forma similar, una interacció entre els hàbits

de consum de tabac o alcohol i l'estrès, ni atenuant -com
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nosaltres hem trobat- ni potenciant els efectes d'aquest darrer

en la funció immune. No obstant, Irwin et al. (1990) han mostrat

recentment que l'alcoholisme pot interactuar amb els desordres

depressius majors potenciant la reducció de la citotoxicitat de

les cèl·lules NK que cadascuna d'aquestes variables produeix

independentment. Al tractai—se de subjectes alcohòlics, de

desordres depressius i mesurai—se l'activitat de les cèl·lules

NK, és difícil intentar establir cap mena de paral·lelisme

comparatiu entre ambdós treballs. Molt més relacionats i

aclaridors han estat per a nosaltres alguns treballs recents

recollits a posteriori en revistes com Alcoholism: Clinical and

Experimental Research o Alcohol and Alcoholism que podrien obrir

una via d'explicació dels nostres resultats suggeridors d'un

possible efecte antagonitzador dels hàbits de consum de tabac o

alcohol sobre els efectes immunes -immunodepressors, en principi-

de l'estrès. Els treballs als quals ens referim suggereixen,

efectivament, una interacció entre etanol i estrès, de manera que

la ingesta d'etanol podria modificar els canvis comportamentals,

autonòmics, neuroquímics i endocrins induïts per l'estrès.

Pohorecky (1990), en una revisió actual dels treballs

experimentals en animals sobre la interacció d'etanol i estrès,

assenyala, per exemple, que 1'etanol pot atenuar, i fins i tot

invertir, els efectes de l'estrès en els nivells cerebrals de

noradrenalina i serotonina o en els nivells plasmàtics de

catecolamines i corticosterona adrenals. Rivier i Vale (1988) han

trobat que l'administració i.p. d'etanol a rates intactes

esmorteeix la secreció d'ACTH i 0-endorfina induïda per

l'exposició a xocs elèctrics inescapables lleus o per
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l'administració de factor alliberador de corticotropina

(corticotropin-releasing factor. CRF). De forma similar, Patel

i Pohorecky (1988) han mostrat en rates mascle que el pre-

tractament amb etanol antagonitza els efectes de l'estrès per

immobilització en els nivells de catecolamines i 0-endorfina. En

canvi, Vogel i Netter (1989) han efectuat un estudi experimental

en humans en el qual no poden confirmar les observacions

anteriors fetes en mamífers inferiors sobre els nivells

pi asmàtics de catecolamines.

Si, com apunta el conjunt de resultats anteriors, l'alcohol

efectivament pot antagonitzar els efectes neuroendocrins de

l'estrès, i, d'altra banda, recordem les connexions entre els

sistemes nerviós, endocrí i immunitari, no ens hauria d'estranyar

que l'alcohol també pogués contrarestar els efectes immunologies

de l'estrès, com assenyalen les nostres dades de tendències

divergents en la resposta limfocitària als mitògens sota estrès

pre-quirúrgic en subjectes bevedors i no bevedors. De fet, els

possibles mecanismes que Pohorecky (1990) suggereix implicats en

la interacció estrès-etanol -opiacis endògens, eix hipotàlamo-

pituïtari-adrenocortical, sistema noradrenèrgic- són elements

claus en la regulació neuroendocrina de la funció immune. En

resum, considerem que el consum habitual d'alcohol pot

antagonitzar els efectes de l'estrès en la funció immune, una

hipòtesi encara altament especulativa que caldrà recolzar en

treballs experimentals posteriors.

No hem trobat cap referència que assenyali algun tipus

d'interacció anàloga respecte al consum de tabac. Estudiant amb

detall les dades obtingudes, hom pot comprovar que els resultats
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que indiquen una interacció són més clars, des del punt de vista

de la significació estadística, respecte a l'hàbit de beure que

respecte a l'hàbit de fumar. Prenent en consideració aquestes

dues constatacions, i recordant que, de fet, els hàbits de

consumir tabac i begudes alcohòliques presenten una alta

coincidència (dels dotze subjectes estudiats, quatre consumeixen

ambdues drogues i quatre no en consumeixen cap de les dues),

creiem que és possible que el consum d'alcohol, més que no el de

tabac, sigui responsable de les interaccions obtingudes. De fet,

el lector ja haurà observat que en la present discussió hem

evitat separar els resultats referits a cada droga, òbviament

força coherents per la coincidència del seu consum (com acabem

de dir, vuit dels dotze subjectes coincideixen en ambdues drogues

en la seva classificació com a consumidors-no consumidors). En

el mateix sentit, ja hem indicat anteriorment que els resultats

referits a) al moment concret en què hi ha diferències entre

consumidors i no consumidors (vint-i-sis dies abans de la

intervenció quirúrgica per a l'alcohol i el mateix matí d'aquesta

per al tabac), i b) a si els consumidors de la droga en qüestió

mostren una major -cas del tabac- o menor -cas de 1'alcohol-

resposta limfocitària als mitògens que els no consumidors, s'han

de prendre amb una relativitat i precaució extremes, ja que

aquestes discrepàncies en els resultats entre ambdues drogues són

responsabilitat exclusiva dels quatre subjectes que consumeixen

una sola de les drogues (dos fumen i no beuen i dos més beuen i

no fumen). Allò que considerem important és, doncs, l'existència

d'una interacció significativa entre alcohol (i/o tabac?) i

estrès en els efectes d'aquest en la funció immune. Creiem que
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és necessari, en conseqüència, que els treballs

psiconeuroimmunològics incorporin-a les variables estranyes que

cal controlar i/o mesurar els hàbits de consum de begudes

alcohòliques i tabac, com havien suggerit anteriorment autors com

Kiecolt-Glaser i Glaser (1988b). A més de l'exigència

estrictament metodològica, això permetrà contrastar la hipòtesi

interactiva enunciada. En aquest sentit, cal reconèixer les

moltes limitacions del present treball, de les quals no és la

menor una mostra reduïda de subjectes. Potser aquestes variables

estranyes, fins ara virtualment negligides, puguin jugar algun

paper aclaridor de les (aparents) contradiccions entre alguns

estudis psiconeuroimmunològics, com els relatius a la relació

entre l'ansietat pre-operatòria i la funció immune (p. 163).

Una darrera qüestió abans de finalitzar aquest apartat: els

canvis immunologies particulars -un augment relatiu de la

blastogènesi- observats sota estrès pre-qui rúrgic en els pacients

que fumen o beuen habitualment, no podrien ser deguts a

1'"abstinència" des del seu ingrés a l'hospital? Tenint en compte

a) els consums relativament moderats informats pels subjectes,

b) que 1'"abstinència" que podrien experimentar des del seu

ingrés a l'hospital fins a l'extracció de la segona mostra de

sang no superaria unes 14-15 h, la major part d'elles nocturnes,

i c) que els pacients de fet sortien a fumar als passadissos de

l'hospital, no sembla una possibilitat excessivament plausible,

encara que en rigor no pot ser descartada, especialment en

relació al consum d'alcohol. Caldrà explorar aquesta eventualitat

en posteriors investigacions.
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Mentre que els resultats no permeten treure una conclusió

clara sobre els possibles efectes de l'estrès pre-quirúrgic en

la resposta limfocitària a l'estimulació amb mitògens, pot tenir

interès el suggeriment de l'existència de patrons diferencials

de resposta immune a l'estrès en funció dels hàbits de consum de

tabac i alcohol.

10.2. COMPARACIÓ DELS NIVELLS D'HORMONA ADRENOCORTICOTROPA I DE

PROLACTINA VINT-I-SIS DIES ABANS DE LA INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA I

EL MATI D'AQUESTA

Amb la finalitat de complementar la informació aportada per

les proves immunològiques vàrem voler realitzar algunes

determinacions endocrines, les quals han constituït el nostre

objectiu següent: "estudiar si hi ha diferències en els nivells

d'hormona adrenocorticotropa (ACTH) i de prolactina (PRL) vint-

i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica i el mati

d'aquesta".

Encara que la PRL compta amb una tradició en la investigació

molt més escassa i recent que 1'ACTH-cortisol, s'ha suggerit que

podria esdevenir un valuós correlat neuroendocrí de l'estrès, amb

implicacions immunològiques i fisiopatològiques (Fava i Guaraldi,

1987). Aquestes consideracions ens varen animar a la seva

determinació.

En l'apartat 6.3. vàrem veure com diversos estudis han

vingut mostrant des de fa anys un increment de l'activitat

pituïtària-adrenocortical en pacients en espera de ser sotmesos

a una intervenció quirúrgica, el qual està relacionat amb
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l'ansietat pre-operatòria (Bursten i Russ, 1965; Czeisler, Morè

Ede i Regestein, 1976; Franksson i Gemzell, 1955; Masón, Sachar,

Fishman, Hamburg i Handlon, 1965; Price et al.. 1957; Weitzmann,

Fukushima, Nogeire, Roffwarg, Gallagher i Reliman, 1971). Encara

que els treballs específics en pacients pre-quirúrgics que

mesuren els nivells de PRL són molt inferiors en nombre, també

suggereixen un augment de la PRL en la situació d'estrès pre-

operatori (Carilli et al . . 1981; Corenblum i Taylor, 1981).

Ambdues tendències assenyalades són, d'altra banda, coherents amb

el que indica el conjunt de la literatura

psiconeuroendocrinològica (Delahunt i Mellsop, 1987; Fava i

Guaraldi, 1987; Johansson, Laakso, Peder i Karonen, 1990; Valdés

i De Flores, 1985; Vingerhoets, 1985). Fonamentant-nos en el

conjunt de dades anteriors, hem elaborat la hipòtesi segons la

qual "els nivells d'ACTH i de PRL seran majors el mati de la

intervenció quirúrgica que vint-i-sis dies abans d'aquesta".

La hipòtesi precedent no ha pogut ser confirmada respecte

als nivells plasmàtics d'ACTH, ja que no s'observen diferències

en les determinacions realitzades vint-i-sis dies abans de

1'herniorafia i el mati d'aquesta. No obstant, els valors mitjans

obtinguts en les dues avaluacions (8.919 i 9.013 pmol/L) semblen

notablement superiors al valor mitjà normatiu (4.44 pmol/L). Això

ens fa pensar que realment sí hi ha hagut un increment d'ACTH en

la situació d'estrès pre-quirúrgic. Com explicar, però, que els

nivells d'ACTH ja siguin elevats vint-i-sis dies abans de la

intervenció quirúrgica, en la mostra que preteníem "basal"? En

aquest sentit, cal reconèixer que en el moment d'efectuar aquesta

primera extracció de sang el pacient ja coneix la programació de
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la seva propera operació, la qual, com se sap, tindrà lloc vint-

i-sis dies després. És a dir, el que la nostra investigació

"manipula" realment és la proximitat temporal de l'operació.

Òbviament, una estratègia metodològicament òptima, però que

sembla empíricament irrealitzable, exigiria que la determinació

basa! es dugués a terme abans que el subjecte sabés que ha de ser

intervingut quirúrgicament. Una segona possibilitat, que no és

excloent respecte a l'observació anterior, és que el simple fet

d'haver d'acudir a l'hospital per a les anàlisis pre-operatòries

rutinàries i/o el propi procediment de venipunció puguin induir

una secreció d'ACTH que impedeixi trobar diferències addicionals

posteriors. En tercer lloc, seria possible que, encara que una

major proximitat temporal a la intervenció quirúrgica produís un

impacte emocional creixent, la resposta de l'eix hipotalàmic-

pituïtari-adrenocortical (HPAC) experimentés algun tipus

d'adaptació. Finalment, hom recordarà les investigacions

esmentades en l'apartat anterior que assenyalaven una interacció

entre estrès i etanol , de manera que aquest darrer antagonitzaria

els efectes fisiologies de l'estrès. Doncs bé, una de les

respostes fisiològiques que característicament mostren aquesta

atenuació és justament la secreció d'ACTH (Rivier i Vale, 1988).

Tenint en compte que dels setze subjectes comparats en el nostre

estudi, vuit consumeixen begudes alcohòliques habitualment, es

pot pensar que una possible tendència divergent en els valors

d'ACTH sota l'estrès pre-quirúrgic entre bevedors i no bevedors

dificulti l'obtenció de canvis generals en el conjunt de la

mostra. Encara que aquesta hipòtesi sembla teòricament plausible

i atractiva, ja que podria implicar l'ACTH com mecanisme
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mitjancer dels efectes immunes descrits, els nivells plasmàtics

d'ACTH no han mostrat, a diferència de la resposta limfocitària

als mitògens, una interacció significativa amb l'hàbit de consum

d'alcohol (o tabac) dels subjectes en les anàlisis estadístiques

corresponents dutes a terme.

Les anteriors objeccions no semblen haver afectat de forma

important, en canvi, la secreció de PRL, ja que els nivells

d'aquesta són, d'acord amb la hipòtesi enunciada,

significativament superiors el matí de 1'herniorafia que vint-

i-sis dies abans (Figura 9.23., p. 245). És possible que a) la

menor sensibilitat de la PRL al procediment de venipunció

(Ferriani i Silva-de-Sa, 1985), b) l'existència de diferents

patrons temporals de secreció i/o adaptació entre ACTH i PRL [per

exemple, la PRL és secretada amb major rapidesa i la seva

adaptació és específica a l'estressor (Fava i Guaraldi, 1987)],

o c) una possible manca o menor incidència dels efectes

interactius respecte a l'etanol -no disposem de cap referència

que indiqui aquesta interacció amb la PRL com resposta a

l'estrès-, puguin explicar les divergències en els resultats

obtinguts en ambdues hormones. ÉS important, però, subratllar que

en tots dos casos els nivells elevats obtinguts semblen refermar

un impacte neuroendocrí de la situació d'estrès pre-quirúrgic

escó!1 ida.

Els resultats obtinguts amb la PRL donen ple suport, com ja

hem esmentat, a la hipòtesi elaborada: així, a nivell individual,

els nivells de PRL augmenten el matí de la intervenció quirúrgica

en referència a vint-i-sis dies abans en tretze dels setze

pacients estudiats (Figures 9.24. i 9.25., pp. 246-247). Tres
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subjectes arriben a assolir nivells per sobre del límit superior

del rang de valors normals (p. 240). Aquestes dades semblen

recolzar l'ús de la PRL Com un bon indicador neuroendocn'

d'estrès, com Fava i Guara!di (1987) han defensat.

Com ha quedat explicat en el capítol d'exposició dels

resultats, vàrem obtenir una correlació negativa significativa

entre l'edat dels subjectes i els nivells de PRL, però aquesta

relació sols apareixia en l'avaluació efectuada el mati de

1'herniorafia (sota estrès "psicològic" agut, doncs), i no en la

determinació "basal" realitzada vint-i-sis dies abans. Això ens

va fer pensar que l'edat no estava realment relacionada amb els

nivells de PRL, sinó amb l'augment de PRL que es produeix amb la

proximitat de la intervenció quirúrgica. I, en efecte, hem

obtingut una correlació negativa significativa entre l'edat i la

diferència de PRL entre la segona i la primera mostres, indicant

que, a major edat, menor és l'increment de PRL que s'identifica

el mati.de l'operació en comparació al nivell de vint-i-sis dies

abans. És a dir, els subjectes més grans mostren un menor

increment de PRL que els subjectes més joves. Aquestes dades

poden ser contrastades a la figura 9.26. (p. 248). No tenim

coneixement d'altres investigacions que donin suport a aquest

interessant suggeriment d'una modulació de la secreció de PRL

sota estrès per l'edat. Fava i Guaraldi (1987) han escrit que

"sembla que el grau d'augment de la prolactina correlaciona amb

la qualitat i intensitat de la situació estressant tal i com és

percebuda per l'individu" (p. 214). D'altra banda, Volicer i

Burns (1977) han indicat que els pacients més joves informen de

nivells més alts d'estrès induït per l'hospital que els pacients
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més grans. Prenent en consideració conjuntament aquestes

observacions, podem pensar que els pacients més joves

experimenten una ansietat pre-operatòria major, la qual cosa

explica que en aquests subjectes l'increment de PRL sigui major.

Les dades del nostre estudi no permeten confirmar plenament la

hipòtesi anterior, ja que, mentre que indiquen, efectivament, una

major ansietat pre-operatòria en els pacients més joves, aquesta

no està clarament relacionada amb els nivells de PRL (Apartat

10.5.).

Al nostre entendre, les principals conclusions que es poden

extreure d'aquest apartat són: a) que els nivells de PRL són

significativament majors el mati de la intervenció quirúrgica que

vint-i-sis dies abans d'aquesta, estant l'increment de PRL

inversament relacionat amb l'edat dels subjectes: i b) que res

s'oposa a acceptar que no hi ha diferències significatives en els

nivells d'ACTH entre els dos moments avaluats, encara que els

elevats valors observats semblen donar suport a una activació

pituïtària-adrenocortical en la situació d'estrès pre-quirúrgic.

10.3. COMPARACIÓ DE LES ANALÍTIQUES HEMATOLOGIQUES VINT-I-SIS

DIES ABANS DE LA INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA I EL MATI D'AQUESTA

L'estudi de la incidència de l'estrès pre-quirúrgic en la

resposta limfocitària als mitògens i, complementàriament i

secundària, en algunes respostes hormonals (ACTH, PRL) varen ser

l'objectiu que esperonà des d'un principi l'execució de la

present investigació. En contrast, hem de reconèixer que la

inclusió de les analítiques hematològiques no obeí a cap
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plantejament ni suport teòric previs, ja que es tracta de

variables de les quals no solen informar els estudis

psiconeuroimmunològics. Foren més aviat la senzillesa i facilitat

d'obtenció d'aquestes dades, determinades de manera rutinària en

l'analítica pre-operatòria, les que ens animaren, amb un esperit

estrictament empíric, a tenir-les en compte. La nostra sorpresa

fou, doncs, en un cas del que es coneix com serendipity, la

inesperada obtenció del conjunt de nombrosos, clars, interessants

i tal vegada heurístics resultats descrits en el capítol

anterior.

Prenent com a base l'estratègia emprada respecte a les

variables immunològiques i endocrines, l'objectiu plantejat fou

estudiar en un grup de pacients varons que han de ser

intervinguts d'hèrnia inguinal electiva si hi ha diferències

entre vint-i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica i el

mati d'aquesta en les següents variables hematològiques:

hemoglobina, hematocrit. plaquetes, recompte de leucòcits i

fórmula o recompte diferencial de leucòcits (percentatge i nombre

de neutròfils. limfòcits. monocits i eosinòfils). Com ja ha

quedat indicat, no disposàvem de cap hipòtesi al respecte.

Tanmateix, el nostre interès a posteriori per les dades

obtingudes ens ha portat a intentar trobar-ne documentació

prèvia. Amb aquesta finalitat, vàrem dur a terme una recerca

bibliogràfica al Servei de Teledocumentació de la Comisió

Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) de

la Generalitat de Catalunya. Es consultà l'arxiu MEDLINE de

Califòrnia, buscant, entre els anys 1988 i 1990, les fonts en què

apareguessin, en el títol o descriptor, els creuaments entre
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STRESS? o ANXIETY i HAEMATO? o HEMATO?. i, entre 1983 i 1990, els

creuaments entre STRESS? o ANXIETY i MONOCYT? o MACROPHAGE?. Les

poques referències rel levants obtingudes, totes les quals ja

coneixíem, estan incloses entre les comentades més avall.

Dins del camp de la psiconeuroimmunologia, sovint s'ha

estudiat la incidència de l'estrès en els percentatges i nombres

absoluts de limfòcits T, T cooperadors, T supressors o B,

mitjançant tècniques d'anticossos monoclonals relativament

recents, complexes i costoses. Els resultats, com es recordarà

pels treballs revisats en la part teòrica, no han estat, en

general i fins el moment, gaire concloents o encoratjadors. El

comptatge dels leucòcits totals i dels seus diferents subtipus

generals -això és, habitualment, neutròfils, limfòcits, monocits

i eosinòfils- és, en canvi, molt més senzill, ràpid, rutinari i

econòmic. No obstant, compta amb un nombre molt inferior

d'informes, potser degut precisament a la seva manca de

sofisticació i "grolleria". No està clara la significació

fisiològica i clínica dels canvis en aquests paràmetres, que

podrien obeir a una redistribució entre la circulació i els llocs

d'emmagatzematge (estructures limfàtiques i teixits). En tot cas,

quedaria al marge d'aquestes consideracions el seu possible ús

com a indicadors d'estrès.

Centrant-nos en els treballs en humans, un estressor

"biològic" agut com els vols espaials tripulats indueix

leucocitosi, granulocitosi i limfocitosi (Fischer et al.. 1972;

Kimzey, 1975; Kimzey et al . . 1976). Aquests efectes són similars

als produïts per la injecció d'adrenalina: leucocitosi,

neutrofilia i limfocitosi (Gader i Cash, 1975). En base a això,
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O'Leary (1990) ha suggerit que aquests canvis podrien estar

relacionats amb l'alt nivell de por associat a aquest tipus

particular d'estressor, que activaria preferentment el sistema

simpàtic adrenal-medul.lar (SAM). De fet, els nivells de

catecolamines són efectivament elevats durant el vol espaial.

També apareixen elevats, però, els nivells de cortisol. Això

enterboleix la nitidesa de la interpretació anterior, ja que els

efectes hematologies dels glucocorticoides són en alguns casos

oposats als de l'adrenalina: leucopènia, neutrofília,

monocitopènia, limfopènia (Dale et al.. 1974).

Wiedenfeld et al . (1990) han observat també un increment del

nombre de limfòcits en un estudi de laboratori en el qual

pacients fòbies a les serps hi són exposats com a part d'una

teràpia. Els autors, entre els quals es troba O'Leary,

atribueixen novament la limfocitosi observada a l'alliberament

de catecolamines produït en les situacions de por. De forma

interessant, en els pacients que triguen més en afrontar

reeixidament la serp, els nombres de limfòcits disminueixen i els

nivells de cortisol en saliva són més alts, suggerint una

activació del sistema adrenocortical (HPAC).

Jern, Wadenvick, Mark, Hallgren i Jern (1989) han avaluat

en vint-i-nou homes joves sans no fumadors els canvis

hematologies durant una situació de laboratori que qualifiquen

d'"estrès mental agut": l'execució mental forçada d'operacions

aritmètiques durant 10 min. S'obtenen increments d'hemoglobina,

hematocrit, plaquetes, leucòcits, granulocits i limfòcits. Com

és pot constatar, el patró de canvis és coherent amb els treballs

anteriors.
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Weisse, Pato, McAllister, Littman, Breier, Paul i Baum

(1990) han donat un pas més enllà en un estudi recentment

publicat a Brain. Behavior, and Immunity. Aquests autors han

examinat els efectes d'un estressor agut de laboratori (xocs

elèctrics lleus i soroll) en els recomptes diferencials de

leucòcits de vint-i-dos homes joves sans voluntaris, no fumadors

i consumidors moderats de begudes alcohòliques. La novedosa i

interessant aportació d'aquest treball consisteix en estudiar el

possible paper modulador de la controlabi1 itat-incontrolabi1 i tat

de T'estressor. Weisse et al . (1990) observen una disminució del

percentatge de monocits en els subjectes exposats a 1'estressor

controlable, mentre que el percentatge de monocits augmenta en

els subjectes acoblats als anteriors que no poden controlar

1'estressor.

Algun altre treball ha analitzat situacions d'estrès

(distress) més cròniques i en les quals podria estar més

clarament implicada l'activació del sistema HPAC. Recordem, en

aquest sentit, que McKinnòn et al. (1989) han trobat, en parcial

contrast amb els resultats dels estudis anteriors, una limfopènia

i neutrofília en els residents a Three Mile Island, una zona en

què deu anys enrera tingué lloc un greu accident nuclear.

En un darrer estudi, Jamner et al. (1988) han mostrat una

monocitopènia i eosinofília en subjectes amb un estil

d'afrontament repressiu, canvis que suggereixen relacionats amb

alts nivells de pèptids opiacis.

En relació amb els anteriors, volem finalitzar aquesta breu

referència als treballs que hem anat recollint sobre estrès i

paràmetres hematologies al·ludint a algun treball pioner, que
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creiem cal encara considerar exploratori, que apunta la

possibilitat que intervencions psicològiques senzilles puguin

tenir una incidència en les subpoblacions leucocitàries. Així,

en una investigació realment sorprenent, que caldrà replicar,

Rider i Achterberg (1989) obtenen canvis específics (!) en els

comptatges de neutròfils o limfòcits de subjectes que durant sis

setmanes segueixen un programa d'entrenament en relaxació i

imatges ajudades amb música sobre les cèl·lules especifiques

corresponents. És a dir, en el grup que pacti cava imatges de

neutròfils, aquests disminueixen i no es modifiquen els

limfòcits, mentre que en el grup que imagina sobre limfòcits

aquests disminueixen sense variar els neutròfils. Els autors

interpreten aquestes disminucions per una possible activació i

migració de les cèl·lules des del corrent circulatori sanguini

perifèric, de manera que no estarien disponibles per al seu

comptatge.

És difícil extreure alguna mena de conclusió aplicable a la

nostra investigació en base als treballs precedents. Es tracta

d'una situació que hem classificat com d'estrès vital

"psicològic" agut, de difícil paral.leíisme amb les situacions

anteriors. En un principi, la situació d'estrès pre-quirúrgic

sembla que hauria de compartir tant el component de por,

d'activació, que implica al sistema SAM, com el component de

distress, d'amenaça i dificultat d'afrontament, de desbordament,

que implica al sistema HPAC.

Els principals resultats obtinguts en el nostre estudi al

comparar les analítiques hematològiques vint-i-sis dies abans de
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la intervenció quirúrgica i el matí d'aquesta han estat els

següents:

1. Una disminució del percentatge d'hematocrit.

2. Una disminució del percentatge i nombre de neutròfils.

3. Un augment del percentatge i nombre de monocits.

El recompte total de leucòcits no varia entre les dues

mostres, de manera que els canvis en els nombres de neutròfils

i monocits -d'altra banda, de sentit oposat- són específics, és

a dir, no obeeixen a una alteració general del nombre de

cèl·lules blanques de la sang perifèrica. Es tracta de canvis

absoluts, no relatius, és a dir, varien realment els nombres

absoluts de cèl·lules disponibles al comptatge. Com que el nombre

total de leucòcits no canvia, i si els nombres de cèl·lules de

les esmentades subpoblacions, òbviament s'obtenen modificacions

paral·leles dels seus percentatges. Concretament, la disminució

mitjana del nombre de neutròfils (de 4.2 a 3.2 x 109/L), la

subpoblació leucocitària més nombrosa, fa que passin de

representar un 60% dels luecòcits a un 52%. L'increment mitjà del

nombre de monocits, cèl·lules que es troben en un nombre molt

inferior, creiem que es pot qualificar de realment espectacular:

de 0.14 a 0.27 x 109/L, és a dir, pràcticament el doble de

monocits sanguinis en la segona avaluació. El nombre de monocits

augmenta en tretze dels catorze subjectes estudiats (un 93%). Tot

això fa que el seu percentatge mitjà respecte al total de

leucòcits passi d'un 2.6% a un 4.7%. La descompensació entre els

dos canvis de signe oposat en els percentatges de neutròfils i

monocits ha de ser equilibrada per un augment del percentatge de

limfòcits, que passen de representar un 35% a un 41% dels
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leucòcits. Com hem vist anteriorment, però, aquest darrer canvi

no respon realment a una alteració del nombre mitjà absolut de

limfòcits (2.4 i 2.6 x 109/L en primera i segona avaluacions,

respectivament).

El patró d'alteracions hematològiques obtingut entre vint-

i-sis dies abans de 1'herniorafia i el mateix mati d'aquesta no

sembla ajustar-se, per tant, al de cap dels estudis anteriorment

aportats. Aquesta discrepància, però, no ens ha d'estranyar si

recordem els seus molt diversos objectius i metodologia. És

interessant assenyalar, no obstant, que els nostres resultats

coincideixen amb els del recent treball de laboratori de Weisse

et al . (1990) en emfasitzar els canvis en monocits com

especialment sensibles a una situació estressant. L'increment de

monocits observat el matí de la intervenció quirúrgica potser es

podria assimilar al resultat de Weisse et al. (1990) d'un augment

de monocits quan l'estressor és incontrolable, inversament a quan

és controlable.

D'una banda, no hem trobat les alteracions -leucocitosi,

neutrofília, limfocitosi, és a dir, una major reserva global de

cèl·lules- característiques de situacions que s'associen a una

activació del sistema SAM (vols espaials, exposició a un objecte

fòbic, estressors aguts de laboratori). D'altra banda, tampoc no

hem obtingut un patró de canvis -leucopènia, neutrofília,

monocitopènia, limfopènia- atribuïble a situacions que activarien

el sistema HPAC (estressors vitals crònics). De fet, les

alteracions determinades -neutropènia, monocitosi- semblen

justament oposades als efectes d'un alliberament de

glucocorticoides. Això podria suggerir que els nivells d'aquests
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fossin paradoxalment més alts en la primera mostra (potser

simplement en relació a la relativa novetat del procediment de

venipunció?). Hem vist prèviament, però, que els nivells d'ACTH

en realitat no varien entre les dues avaluacions, essent elevats

en ambdues. Podrien, alternativament, adaptai—se els seus efectes

sobre els paràmetres hematologies? L'absència de correlacions

estadísticament significatives entre els nivells d'ACTH i les

variables hematològiques ens fa considerar més aviat la

possibilitat que altres mecanismes neuroendocrins lligats a

l'estrès intervinguin en els canvis hematologies obtinguts. En

aquest sentit, suggeriríem un possible paper mitjancer de la PRL,

que sí augmenta entre les dues avaluacions. En suport d'aquesta

possibilitat, l'augment de PRL entre les dues determinacions

correlaciona significativament amb la disminució del percentatge

de neutròfils [r(12)=-0.59, p=.027] i amb l'augment del

percentatge de limfòcits [r(12)=0.67, p=.009]. ÉS a dir, un major

increment de PRL està relacionat amb una major disminució del

percentatge de neutròfils i amb un major augment del percentatge

de limfòcits, dos dels efectes hematologies observats. La PRL no

apareix relacionada, en canvi, amb els canvis en monocits. En

aquest sentit, i basant-nos en el paper que en la modulació dels

monocits/macròfagsjuguen els neuropèptids (Hartung, 1988; Jamner

et al.. 1988), relacionats per altra part amb l'estrès,

suggeriríem un paper mitjancer d'aquests, que caldrà explorar en

treballs posteriors.

Hem obtingut nombroses diferències en les variables

hematològiques en funció dels hàbits de consum de tabac (i/o

alcohol) dels pacients, coherentment amb la literatura al
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respecte (Cfr. Burns et al . . 1991; Regius, Rajczy, Gergely,

Bôrzsônyi, Lengyel i Vargha, 1990; Cfr. Royce i Winkelstein,

1990). Els resultats més sòlids han estat, en resum, els

següents:

1. Majors recomptes de leucòcits en els subjectes fumadors.

2. Majors nombres de neutròfils en els subjectes bevedors.

3. Majors nombres de limfòcits en els subjectes fumadors.

4. Menors percentatges de monocits en els subjectes

fumadors.

Com hem vist en apartats anteriors, no es pot donar gaire

valor a l'atribució especifica de les diferències anteriors al

consum concret d'una o altra drogues, ja que ambdós solen anar

associats: dels catorze subjectes considerats, sis fumen i beuen,

cinc no fumen ni beuen, un no fuma però beu, i dos fumen i no

beuen. La major part de subjectes -onze de catorze-, per tant,

coincideixen en la seva classificació com a consumidors-no

consumidors en ambdues drogues, havent-se d'atribuir les

divergències entre elles únicament als tres subjectes restants.

La literatura existent respecte al consum de tabac és molt

abundant i coherent amb els resultats trobats -leucocitosi i

1imfocitosi-, a excepció del referent als monocits; així, Burns

et al . (1991) citen una monocitosi en fumadors, mentre que

nosaltres hem observat una (aparentment) sòlida monocitopènia

(Figura 9.37., p.272).

El major nombre de cèl·lules blanques sanguínies en fumadors

pot estar relacionat amb el persistent efecte irritant del fum

del tabac, que indueix inflamacions cròniques i, en ocasions,

reaccions al·lèrgiques. Regius et al . (1990) indiquen que els
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efectes hematologies-immunologies descrits mostren la incidència

deterioradora de l'hàbit de fumar, que sembla accelerar els

canvis hematològics-immunològics dependents de l'edat i les

malalties que hi estan relacionades (processos autoreactius,

impediment de les defenses contra antigens externs).

Els resultats previs ens han portat a tenir en compte

aquestes variables estranyes mitjançant anàlisis de la variància

de dissenys mixtos, a fi d'examinar la possibilitat

d'interaccions respecte a les diferències entre les dues

avaluacions hematològiques. Cap dels canvis hematologies descrits

-disminuciód'hematocrit, neutropènia i monocitosi-, però, mostra

interaccions significatives amb els hàbits de fumar o de beure

dels subjectes. És a dir, per exemple, encara que els subjectes

fumadors mostren un percentatge de monocits molt inferior al dels

no fumadors, tant en els uns com en els altres el percentatge de

monocits augmenta entre vint-i-sis dies abans de la intervenció

quirúrgica i el mati d'aquesta. Aquesta manca d'interaccions, amb

perfils de canvi similars en fumadors-no fumadors/bevedors-no

bevedors, fa que no considerem plausible que els canvis

hematologies obtinguts puguin ser atribuïts a 1'"abstinència"

consegüent a l'ingrés en l'hospital (veure p. 346).

El percentatge i nombre d'eosinòfi Is, variable de la qual

encara no havíem parlat, sí sembla tendir a presentar alteracions

en funció de l'hàbit de fumar dels subjectes: en els pacients

fumadors el percentatge i nombre d'eosinòfi Is tendeixen a

augmentar entre les dues mostres avaluades, mentre que la

tendència en els no fumadors és a disminuir. El component

interacció corresponent al percentatge d'eosinòt ~, Is, però, no
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arriba a assolir per poc la significació estadística (p=.028);

d'altra banda, les anàlisis de la variància realitzades violen

una de les seves condicions d'aplicació, cosa que convida a

extremar la precaució. Encara que algunes dades indiquen un

increment d'eosinòfils en fumadors (Cfr. Regius et al.. 1990),

no coneixem literatura que recolzi un efecte interactiu amb

l'estrès com l'aquí suggerit.

Òbviament, els resultats precedents fan que considerem

indispensable tenir en compte les variables estranyes tabac i

alcohol en qualsevol estudi que empri variables hematològiques

com a variables dependents. Encara que no en tots els casos, les

clares diferències assenyalades per la literatura sembla que han

ajudat a que aquestes variables ja hagin estat considerades en

alguns dels treballs prèviament citats [per exemple, Jern et al.

(1989) i Weisse et al . (1990) exclouen els subjectes fumadors].

El possible impacte biològic i clínic de les alteracions

hematològiques mostrades resta sense resposta en la present

investigació. Considerem que haurà de ser objecte d'estudi de

treballs posteriors, no exempts de múltiples dificultats i

desafiaments. Els canvis hematologies responen a una

autoregulació homeostàtica, a una resposta preparatòria per a fer

front a l'estressor, o bé suposen una disregulació que incrementa

la susceptibilitat a la infecció? Tampoc no és possible esbrinar

si els canvis descrits responen a una modificació real de la

reserva cel·lular disponible o a una redistribució entre la

circulació sanguínia i els llocs d'emmagatzematge (estructures

limfàtiques i teixits). No sembla que aquests aspectes estiguin

gaire clars entre els investigadors: per exemple, Jamner et al.
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• (1988) interpreten la monocitopènia observada en els seus

subjectes repressors en el sentit d'un possible increment de la

m susceptibilitat a la malaltia, mentre que Rider i Achterberg

• (1989) especulen que la neutropènia posterior a una intervenció

psicològica podria reflectir una activació i migració de la

• circulació sanguínia perifèrica als teixits i estructures

limfàtiques, preparant la resposta immune per a l'acció. Per una

| altra part, la variabilitat a) interindividual en cada moment

_ avaluat i b) de la magnitud dels canvis intraindividuals són

considerables. Finalment, no sabem res dels patrons temporals i

I durada que puguin tenir les alteracions registrades. Mentre que

la magnitud dels canvis pot semblar limitada si es té en compte

| l'àmplia variabilitat interindividual d'aquests paràmetres, és

possible que el més important siguin els canvis intraindividuals,

consistentment posats de manifest. Volem suggerir, en aquest

sentit, el seu ús potencial com a indicadors fisiologies de la

resposta a l'estrès (recordem, per exemple, que el nombre de

monocits augmentava en un 93% dels subjectes -tretze de

catorze-, una xifra realment poc comuna i força esperançadora),

objectiu llargament perseguit pels investigadors del camp. Abans

d'acabar aquest apartat, volem destacar que alguns treballs

recents estan posant de manifest la possible rellevància dels

monocits/macròfags, potser la subpoblació leucocitària que hem

trobat més consistentment alterada, en l'evolució de la infecció

pel VIH-1 (Lucey, Hensley, Ward, Butzin i Boswell, 1991). Des

d'un punt de vista encara purament teòric, Hassan i Douglas

(1990) especulaven recentment sobre la importància que una

neuroimmunomodulació de les funcions dels monocits/macròfags
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relacionada amb l'estrès podria tenir en la infecció pel VIH-1.

En tot cas, el camí just engegat sembla, no per dificultós, menys

apassionant.

10.4. EVOLUCIÓ DE L'ANSIETAT I DE L'AMENAÇA

En aquest apartat ens ocuparem d'"estudiar [...]. si hi ha

diferències en l'ansietat i l'amenaça percebuda pre-quirúrgiques

vint-i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica i el dia

anterior a aquesta", havent hipotetitzat que ambdues "seran

ma.iors el dia anterior a la intervenció quirúrgica que vint-i-

sis dies abans d'aquesta".

Els apartats anteriors s'han fonamentat en la comparació de

diverses variables fisiològiques en dos moments més -vint-i-sis

dies abans- o menys -mateix matí- allunyats temporalment de la

intervenció quirúrgica. Com ja hem dit, aquesta estratègia ha

estat inspirada, entre d'altres, en els nombrosos i ja clàssics

treballs en psiconeuroimmunologia que comparen la funció immune

d'estudiants universitaris aproximadament un mes abans i a

l'inici d'un període d'exàmens. Subjacent a aquests trebalIs està

l'assumpció que la proximitat temporal a un estressor n'augmenta

l'impacte emocional anticipatori: en aquest cas, la primera

avaluació seria representativa d'un nivell "basal", mentre que

la segona correspondria a la situació d'estrès (vital

"psicològic" agut). No obstant, tant els estudiants com els

nostres pacients en la primera mostra ja tenen coneixement de la

programació dels seus futurs exàmens o intervenció quirúrgica.

En conseqüència, aquesta primera determinació no es pot
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'• considerar realment basal, ja que no podem descartar que, en tots

o en alguns subjectes, l'anticipació de l'encara relativament

llunyà estressor tingui ja un impacte psicològic més o menys

I important. Des d'un punt de vista pràctic, en el nostre cas,

aquesta limitació sembla inherent a la situació escollida. Una

• mostra basa! òptima exigiria el desconeixement del futur

sotmetiment a una intervenció quirúrgica (al marge de la

| influència d'altres possibles esdeveniments estressants),

M requeriment que sembla de compliment pràcticament inassolible.

La comparació amb un grup de control podria considerar-se, des

• d'aquest punt de vista, una millor estratègia, però sols a)

aconseguint una mostra realment acoblada al grup experimental

I -per a disminuir la variabilitat interindividual, molt menys

critica en els dissenys longitudinals, en què cada subjecte és

comparat amb si mateix- i b) augmentant notablement el nombre de

subjectes -per a compensar el presumible increment de

variabilitat-. En la nostra opinió, ambdues estratègies, amb els

seus particulars avantatges i inconvenients, poden complementar-

se profitosament.

Ja que del que es tracta és d'intentar establir alguna mena

de paral·lelisme entre els canvis fisiologies i psicològics, és

òbvia una segona limitació de l'objectiu proposat: mentre que la

segona mostra de sang s'obtenia el mateix mati de 1'herniorafia,

abans que els pacients fossin traslladats al quiròfan, la

corresponent segona entrevista psicològica, d'uns 40 min de

durada, havia de ser realitzada la tarda prèvia, poc després que

els pacients ingressaven a l'hospital. És possible, per tant, que

l'ansietat i l'amenaça percebuda pre-quirúrgiques no es
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corresponguin amb les del moment d'obtenir la segona mostra de

sang, i que aquestes fossin, en principi, més elevades.

Una tercera possible limitació fa referència al fet que la

primera entrevista psicològica tenia lloc poc després de

l'extracció de sang, procediment absent en el moment de la segona

entrevista que podria incrementar els nivells d'ansietat

obtinguts en la primera avaluació. D'altra banda, la pròpia

primera entrevista podria tenir, pel seu mateix caràcter i

circumstàncies, una certa incidència ansiògena que quedés

atenuada en les entrevistes posteriors.

Tenint presents les limitacions anteriors, podem passar a

recordar els resultats (Figura 9.55., p. 294) obtinguts:

1. Entre les dues avaluacions pre-quirúrgiques té lloc un

lleuger i estadísticament no significatiu increment dels nivells

d'ansietat. L'ansietat pre-operatòria augmenta en nou pacients,

es manté en tres i disminueix en quatre (Figura 9.56., p. 295).

2. Dos dies després de la intervenció, l'ansietat ha

disminuït accentuadament i significativa respecte als nivells

pre-operatoris.

Els nivells d'ansietat de la primera i segona avaluacions

podrien haver estat més i menys elevats de l'esperat,

respectivament, per les raons prèviament adduïdes. No obstant,

els resultats obtinguts mostren una àmplia coincidència amb els

de molts altres estudis sobre l'evolució de l'ansietat en

pacients quirúrgics a l'assenyalar que:

1. Els nivells d'ansietat són elevats des de molts dies

abans de l'operació (Johnston, 1986; Wallace, 1987), encara que

no s'ha investigat específicament en quin moment concret
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l'ansietat comença a augmentar (al notificar-se la necessitat de

sotmetre's a una intervenció quirúrgica, al programar-se la seva

data... ) •

2. Els nivells d'ansietat assoleixen el seu punt màxim el

dia abans de l'operació, moment en el qual la majoria de treballs

els avaluen (Cfr. Moix, 1990; Salmon et al., 1986), o bé uns pocs

dies abans d'aquesta (Carilli et al.. 1981; Fleischman et al.,

1976).

3. Els nivells d'ansietat retornen gradualment a la

normalitat després de l'operació (Johnston, 1986). Encara que

això l'assenyalaria com un possible millor nivell "basa!"

-possibilitat força defensable amb les nostres dades-, els

efectes de l'anestèsia, l'agressió quirúrgica i la medicació

postquirúrgica sobre les variables fisiològiques estudiades

n'anuí.Ien la utilitat com a mostra "basa!".

Pel que fa a l'amenaça percebuda, des d'un punt de vista

quantitatiu tampoc no hi ha diferències significatives vint-i-

sis dies abans i el dia anterior a la intervenció quirúrgica

(Figura 9.57., p. 296). Aquest patró, que tendeix, de fet, a la

disminució (Figura 9.58., p. 297), podria respondre a les

estratègies d'afrontament emprades pels pacients (Figura 9.72.,

p. 328). És interessant, tanmateix, comparar el grau d'amenaça

provocat pels vuit aspectes contemplats pel qüestionari en les

dues avaluacions (Figura 9.59., p. 298). Observem, així, que el

grau d'amenaça: a) disminueix respecte a "deixar de treballar"

(únic canvi estadísticament significatiu), "problemes econòmics"

i "canvi de costums"; b) pràcticament no varia en relació a "nova

hèrnia" i "dolor"; i c) augmenta en referència a "temps de
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recuperació", "anestèsia" i "problemes durant la intervenció

quirúrgica". Aquestes divergències ens han suggerit la idea, que

en tot cas hauria de ser recolzada per estudis posteriors, que,

. encara que els nivells d'ansietat dels pacients no experimentin

un increment significatiu des d'un punt de vista quantitatiu,

1.'ansietat (i amenaça) experimentada en cada moment respongui a

aspectes qualitativament diferents: mentre que vint-i-sis dies

abans de l'operació els pacients estarien preocupats per aquells

aspectes de la intervenció més relacionats amb la seva activitat

i vida quotidianes ("deixar de treballar", "problemes econòmics",

"canvi de costums"), aquests problemes, potser reeixidament

afrontats o resolts durant el període intermedi, deixarien de

resultar prioritaris el dia abans de la intervenció quirúrgica

per a passar a ocupar l'atenció dels pacients aquells aspectes

més directament relacionats amb la ja immediata operació ("temps

de recuperació", "anestèsia", "problemes durant la intervenció

quirúrgica"). En suport d'aquesta hipòtesi d'una concentració

progressiva dels pacients en la pròpia intervenció quirúrgica,

hem observat que el grau d'estrès percebut pels pacients en

relació als esdeveniments vitals estressants recents aliens a

l'herniorafia és molt significativament inferior un dia que vint-

i-sis dies abans (Figures 9.60. i 9.61., pp. 299 i 300). Diguem

també, de passada, que el grau d'estrès percebut en les dues

avaluacions correlaciona intensament [r(14)=0.78, p=.000], dades

que semblen assenyalar la fiabilitat, alhora que sensibilitat,

del Qüestionari d'Estrès Percebut (QEP). Reprenent la nostra

argumentació anterior, una dada més: tot i que el grau d'estrès

percebut en la segona entrevista, el dia abans de l'operació, no
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correlaciona significativament amb l'ansietat experimentada

contemporàniament, sí està significativament i intensament

correlacionat amb el nivell d'ansietat de dos dies després de

l'operació [r(13)=0.68, p<.005], d'altra banda molt inferior. És

com si , una vegada passada exitosament la intervenció quirúrgica,

es tornés a prestar atenció als altres esdeveniments, de manera

que aquests tornen a tenir una incidència en els nivells

d'ansietat-estat. Sembla, doncs, com si la imminent intervenció,

encara que no provoca un increment quantitatiu clar de

l'ansietat, sí incidís qualitativament en els estímuls que la

produeixen.

10.5. RELACIONS ENTRE VARIABLES PSICOLÒGIQUES I FISIOLÒGIQUES.

I ENTRE VARIABLES FISIOLÒGIQUES I RECUPERACIÓ POSTQUIRURGICA

En aquest apartat volem complementar l'estratègia seguida

en punts anteriors per a estudiar la incidència immune, endocrina

i hematològica de l'estrès pre-quirúrgic. L'impacte d'haver de

sotmetre's a una intervenció quirúrgica depèn, en bona part, de

com aquest fet és percebut -avaluat cognitivament- i afrontat per

cada subjecte en cada moment. Per tant, una incidència

fisiològica de l'estrès pre-quirúrgic hauria de suposar una

relació entre les anteriors variables psicològiques i les

variables fisiològiques. Efectivament, en aquest apartat volem

relacionar les variables psicològiques avaluades en les dues

entrevistes pre-quirúrgiques amb les dades fisiològiques

corresponents. Així doncs, el nostre objectiu ha estat "estudiar

si l'estat psicològic dels pacients (ansietat pre-operatòria.
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avaluació cognitiva i estratègies d'afrontament) influencia les

variables immunològiques. endocrines i hematològiques

examinades". Recordem que, pel que fa a l'avaluació cognitiva,

hem considerat l'amenaça i, com a determinants d'aquesta,

aspectes d'informació-experiència i percepció de control. Unes

eventuals relacions, coherents amb els canvis posats de manifest

fins ara, contribuirien a recolzar la solidesa i la

responsabilitat psicològica de la modulació fisiològica

observada. Malgrat no comptar amb literatura que impliqui

consistentment les variables psicològiques aquí considerades

(veure 1'apartat 5.3.4.), ens havíem atrevit a enunciar la

següent hipòtesi parcial: "si 1'ansietat pre-operatòria és major,

la informació és qualificada com a menys satisfactòria o com a

més negativa, la percepció de control és menor i l'amenaça

percebuda pre-quirúrgica és major. llavors la resposta als

mitògens ConA. PHA i PWM serà menor i els nivells d'ACTH i de PRL

seran ma.iors".

No hem pogut posar de manifest cap relació entre les

variables psicològiques avaluades en l'entrevista realitzada

vint-i-sis dies abans de la intervenció quirúrgica -nivell

"basal", amb totes les limitacions ja repetidament comentades-

i les variables fisiològiques determinades a partir de la mostra

de sang extreta paral·lelament. Recordem que aquestes variables

psicològiques eren l'ansietat, l'amenaça i l'estrès percebut. Hem

comentat anteriorment algunes limitacions de l'avaluació de

l'ansietat efectuada en aquest moment, que podria estar afectada

per la reactivitat als propis procediments (venipunció, primera

entrevista psicològica), no essent per tant representativa de
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1 'estat d'ansietat "basal ". Per una al t r a part, 1 ' ús de la versió

reduïda de l'escala d'ansietat-estat de l'STAI, aconsellat d'una

banda per la seva administració en forma d'entrevista i per la

necessitat d'abreujar la durada d'aquestes, podria resultar

d'altra banda insuficientment sensible i específic per al present

objectiu, més encara si tenim en compte el caràcter molt general

dels seus ítems (Anex 1). Pel que fa a l'estrès percebut, encara

que diversos estudis han posat de relleu la seva incidència en

la funció immune (Borràs et al . . 1988; Brown et al .. 1989), els

nivells informats pels nostres pacients han estat realment

moderats, cosa que podria explicar la seva manca de relació amb

les variables fisiològiques, per altra part desitjable des d'un

punt de vista metodològic (veure p. 302).

En contrast, algunes variables psicològiques avaluades en

la segona entrevista, que tenia lloc la tarda prèvia al matí de

1'herniorafia (i de la segona mostra de sang), apareixen

consistentment relacionades amb diverses variables fisiològiques.

Vegem aquests resultats, començant per les variables hormonals:

1.1. Els subjectes que qualifiquen les seves experiències

relacionades amb intervencions quirúrgiques com a més negatives

mostren nivells més alts de PRL.

1.2. Els subjectes que perceben un menor grau de control

sobre la situació quirúrgica mostren nivells més alts de PRL i

majors increments d'aquesta en referència als valors observats

vint-i-sis dies abans. Concretament, els pacients amb opinions

més negatives de l'hospital i de la "resta de personal sanitari"

(s'exclouen els cirurgians) mostren nivells més alts de PRL.
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1.3. Els subjectes que senten un menor grau de satisfacció

amb la quantitat d'informació rebuda al voltant de la intervenció

i hospitalització tendeixen a mostrar nivells més alts de PRL (a

diferència de les anteriors, aquesta conclusió no arriba a

assolir per poc la significació estadística).

El primer que destaca dels resultats anteriors és la

refermada sensibilitat de la PRL a la modulació psicològica

relacionada amb la situació pre-quirúrgica. En canvi, els nivells

d'ACTH, que, encara que aparentment elevats, no variaven entre

les dues mostres avaluades, tampoc no semblen ara sensibles a les

variables psicològiques que s'han analitzat. En aquest sentit cal

reconèixer, però, que les condicions d'extracció que s'han hagut

d'emprar -sense període de repòs ni cateterització, per exemple-

poden no haver estat òptimes per a avaluar acuradament

l'activitat del sistema HPAC. De forma interessant i coherent,

aquestes variables semblen afectar en inferior mesura la secreció

de PRL (Ferriani i Silva-de-Sa, 1985).

Malgrat l'anterior, s'ha trobat una interessant dada en

relació als nivells d'ACTH que suggereix que els pacients que el

dia abans de l'operació informen haver estat utilitzant

1'estatègia d'afrontament de "relaxació" presentaven, vint-i-sis

dies abans, nivells més baixos d'ACTH, encara que, el matí de

1'herniorafia, els seus nivells d'ACTH tendeixen a igualar els

de la resta de pacients (Figura 9.66., p. 317). Com es pot veure

a la taula 9.19. (p. 308), aquest patró de canvis en els nivells

d'ACTH sembla relativament paral·lel a una evolució similar dels

nivells d'ansietat, també inferiors vint-i-sis dies abans però,

en aquest cas, fins i tot lleugerament superiors el dia anterior
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a 1'herniorafia en els pacients que han utilitzat l'estratègia

de "relaxació". Sembla apuntar-se, per tant, un cert paper

protector (?) de l'estratègia d'afrontament de "relaxació"

(definida com "fer quelcom amb la intenció de relaxar-se"), que

podria reduir-se (o anul.lar-se) amb la immediatesa de

l'estressor. Òbviament, el reduït nombre de subjectes (sols cinc

han utilitzat la "relaxació") convida a extremar la precaució en

espera de poder comptar amb una rep!i caci ó d'aquests resultats.

Més consistents semblen els resultats descrits que

assenyalen dues variables que tenen a veure amb l'avaluació

cognitiva de la situació quirúrgica com a més relacionades amb

(els canvis determinats en) la secreció de PRL el mati de

l'operació: els aspectes d'informació-experiència i la percepció

de control (especialment, en relació a l'hospital i la "resta de

personal sanitari"). És interessant subratllar que es tracta de

variables psicològiques repetidament citades com critiques en la

literatura sobre els processos d'estrès, en general, i també, en

particular, sobre la secreció de PRL induïda per l'estrès (Fava

i Guaraldi, 1987). Sembla que el seu paper modulador de la

secreció de PRL hauria de ser mitjançat per una influència en

l'estat emocional i afectiu de l'individu que es traduís, per

exemple, en una major ansietat. No obstant, els nostres resultats

no han posat de manifest una relació, per tant esperable, entre

els nivells d'ansietat, avaluats amb la versió reduïda de l'STAI,

i els nivells de PRL. Al marge de la possible insuficiència de

l'instrument per a l'objectiu proposat, volem destacar les

limitacions de la forma com ha estat emprat: en efecte,

l'avaluació psicològica tenia lloc el dia abans de la
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intervenció, mentre que l'extracció de sang s'efectuava el mateix

matí de l'operació. Podem pensar, per tant, que els nivells

d'ansietat avaluats no han estat representatius dels

experimentats pels pacients l'endemà al mati, en espera de ser

traslladats al quiròfan. Aquesta demora, en canvi, podria no

haver estat rellevant per als aspectes d'informació-experiència

i percepció de control, que probablement reflecteixen variables

més estables que modulen l'ansietat pre-operatòria experimentada

pels pacients en cada moment. La major concreció i especificitat

de les preguntes incloses en aquests darrers qüestionaris

respecte a la situació estressant particular que s'estudia, en

comparació amb el caràcter abstracte i general dels ítems de

l'STAI, poden haver contribuït a la seva rellevància. Les raons

anteriors no semblen respondre convincentment, en canvi, a

l'absència de relació entre els nivells de PRL i el qüestionari

d'amenaça, un aspecte que també contemplava la nostre hipòtesi

inicial, més quan, des d'un punt de vista teòric, informació-

experiència i percepció de control haurien d'afectar 1'apreciació

de la situació quirúrgica com a més o menys amenaçant. A aquest

respecte, cal reconèixer la provisionalitat i simple valor

exploratori dels qüestionaris proposats.

Amb tot, considerem significatiu que, respecte a les

variables immunològiques determinades el matí de 1'herniorafia,

siguin novament els mateixos aspectes psicològics, tal i com han

estat avaluats, els que s'hi troben relacionats:

2.1. Els subjectes que qualifiquen les experiències

relacionades amb intervencions quirúrgiques com a més negatives
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mostren una major resposta de proliferació "I imfoci tària als

mitògens.

2.2. Els subjectes que perceben un menor control sobre la

situació quirúrgica mostren una major resposta als mitògens.

Novament les preguntes sobre l'hospital i la "resta de personal

sanitari" són les més crítiques.

Al marge de la coincidència dels qüestionaris implicats, que

sembla reforçar el valor d'aquestes dades, crida immediatament

l'atenció el sentit de les relacions trobades, invers al de la

hipòtesi proposada. Això ens recomana extremar la precaució, més

tenint en compte el reduït nombre de subjectes amb el qual s'han

obtingut aquestes relacions (dotze-tretze), fins que no es pugui

disposar de la seva repli caci ó. Segons hem revisat exhaustivament

en la part teòrica d'aquest treball, la literatura

psiconeuroimmunològica en humans assenyala amb una ja relativa

solidesa una relació entre estrès, estats afectius negatius i

immunodepressió, encara que les variables psicològiques concretes

que hem examinat no han estat consistentment estudiades. En

aquestes dades havíem fonamentat la hipòtesi enunciada. No

obstant, els resultats que hem obtingut compten amb nombrosos

possibles precedents dins de la investigació en animals: així,

variables com la intensitat, freqüència o cronicitat de

l'estimulació estressant poden determinar una relació directa

entre estrès i estimulabi1 i tat limfocitària (Lysle, Cunnick i

Rabin, 1990). I, de fet, alguns treballs específics sobre estrès

pre-quirúrgic en humans ja havien suggerit, tot i que de manera

confusa i marginal, una major reactivitat immunitària cel·lular

en els subjectes amb més ansietat pre-operatòria (Biondi et al . .
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1981; Linn et al.. 1988a). El més prudent sembla ser esperar a

poder comptar amb més investigacions que relacionin variables

específicament referides a l'estat psicològic dels subjectes

(ansietat-estat, avaluació cognitiva, estratègies d'afrontament)

amb la funció immune cel·lular, un enfocament que encara està en

els seus inicis.

Anteriorment hem trobat una interacció entre el consum de

tabac-alcohol dels pacients i l'estrès pre-quirúrgic: com es

recordarà, en els subjectes fumadors-bevedors, i en oposició als

no fumadors-no bevedors, la resposta limfocitària als mitògens

augmentava el dia de la intervenció quirúrgica respecte a vint-

i-sis dies abans. Seria possible que, d'una manera similar, el

fet que bona part dels subjectes de la mostra fumin i/o

consumeixin begudes alcohòliques habitualment hagi tingut algun

paper en l'obtenció de relacions di rectes entre variables

psicològiques lligades a l'estrès pre-quirúrgic i resposta als

mitògens? Aquest suggeriment, que reconeixem agosarat, no s'ha

de confondre amb el paper contaminant que podria tenir una

relació entre el consum de tabac-alcohol dels subjectes i les

variables psicològiques avaluades, possibilitat que ha estat

empíricament contrastada i rebutjada.

La coincidència dels aspectes psicològics aquí destacats amb

aquells que hem vist incidien en uns majors nivells de PRL el

mati de la intervenció quirúrgica suggereixen que aquesta

hormona, que estimula la immunocompetència i antagonitza els

efectes de l'ACTH (p. 47), mitjanci la major resposta de

proliferació limfocitària als mitògens observada en els subjectes

amb experiències més negatives i una menor percepció de control.
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En suport d'aquesta possibilitat, els nivells d'ACTH de vint-i-

sis dies abans de la intervenció, quan els nivells de PRL eren

baixos, estan inversament relacionats amb la resposta als

mitògens del mati de l'operació [per exemple, r(11)=-0.75, p=.003

per a la dosi de 10 ug/ml de ConA]. En canvi, la resposta

limfocitària del mati de 1'herniorafia és independent dels

nivells d'ACTH d'aquest mateix moment però està directament

relacionada amb els nivells actuals de PRL [per exemple,

r(11)=0.73, p=.004 per a la dosi de 5 ug/ml de PHA].

Finalment, respecte a les variables hematològiques, per a

les quals no disposàvem de cap hipòtesi prèvia, hem trobat les

següents relacions:

3.1. Els subjectes que qualifiquen les seves experiències

sobre intervencions quirúrgiques com a més negatives mostren un

major percentatge i nombre de limfòcits.

3.2. Els subjectes que perceben la situació quirúrgica menys

controlada mostren majors percentatge i nombre de limfòcits i

menor percentatge (i nombre) de neutròfils. Les preguntes sobre

l'hospital, els cirurgians i la resta de personal sanitari

mostren, considerades aïlladament, correlacions significatives

en els sentits esmentats.

3.3. Els subjectes que se senten menys satisfets amb la

quantitat d'informació rebuda al voltant de la intervenció i

hospitalització mostren majors disminucions d'hematocrit,

hemoglobina i plaquetes entre les dues mostres avaluades.

Volem posar èmfasi en els següents punts: a) una vegada més,

els aspectes d'informació-experiència i control percebut

apareixen consistentment relacionats amb les variables, en aquest
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cas, hematològiques; b) la relativa coherència de les relacions

obtingudes amb els canvis prèviament posats de manifest entre les

dues mostres avaluades; i c) el possible mitjançament

prolactinèmic de les relacions descrites en 3.1. i 3.2. (veure

p. 360). Aquesta possible implicació de la PRL, recolzada per la

coincidència dels aspectes psicològics que es mostren moduladors

significatius i per la relació de la PRL amb els limfòcits i

neutròfils, podria justificar, fins a cert punt, que els

monocits, independents dels nivells de PRL segons les nostres

dades, quedin al marge de les relacions anteriors.

Finalment, volem subratllar la importància que sembla tenir

la intensa relació posada de manifest entre el grau de

satisfacció amb la quantitat d'informació rebuda al voltant de

la intervenció i hospitalització i els canvis pre-quirúrgics en

plaquetes, relació a bastament examinada en els apartats 9.5. i

9.7. Aquesta rellevància vindria donada pel fet que aquesta

variable hematològica mostra, per la seva part, una relació amb

la incidència de complicacions postquirúrgiques, en especial

aquelles relacionades amb hematomes en la ferida, un transtorn

en el qual les plaquetes hi poden tenir una clara implicació

(Figures 9.73. i 9.74., pp. 332 i 333). Suggerim, en resum, que

els pacients que se senten menys satisfets amb la informació

rebuda experimenten una disminució de plaquetes abans de la

intervenció quirúrgica que augmenta notablement el risc que

pateixin complicacions postquirúrgiques. És interessant

assenyalar que la literatura al respecte ha indicat la

importància de la satisfacció amb la informació en l'evolució

postquirúrgica (Moix, 1990), tot i que no tenim coneixement que

I
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un mecanisme fisiològic com l'aquí destacat hagi pogut ser

empíricament implicat com a mitjancer d'aquesta relació. D'altra
«

banda, encara que alguns treballs havien indicat una irregular

i no massa clara disminució de plaquetes sota estrès (Cfr. Jern

et al . . 1989), l'haver posat de relleu un fenomen similar en

pacients que s'han de sotmetre a una intervenció quirúrgica

podria ser, segons sembla, clínicament important. Es desprèn la

necessitat de replicar aquests resultats (potser també en

intervencions quirúrgiques diferents), que òbviament han de ser

considerats exploratoris. En cas que el resultat fos positiu,

creiem que seria extremadament interessant passar a estudiar la

possibilitat de prevenir aquests efectes fisiologies adversos,

i l'augment de morbilitat resultant, a través d'una intervenció

psicològica senzilla que anés dirigida a satisfer el desig

d'informació de cada pacient concret.

10.6. RELACIONS ENTRE VARIABLES PSICOLÒGIQUES I RECUPERACIÓ

POSTQUIRURGICA

Els resultats referits a les relacions entre les variables

psicològiques i la recuperació postquirúrgica han estat exposats

amb detall en l'apartat 9.6. Hom pot allí constatar que, encara

que s'han trobat diverses relacions estadísticament

significatives entre variables psicològiques (ansietat pre-

operatoria, avaluació cognitiva i estratègies d'afrontament) i

recuperació postuqirúrgica, els resultats obtinguts han estat,

en conjunt, discrets, dispersos i poc consistents, a excepció,

potser, dels que impliquen l'ansietat postoperatoria i la
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• satisfacció amb el funcionament de l'hospital com a variables

dependents. És possible que el tipus i circumstàncies de la

I intervenció quirúrgica escollida no hagin estat òptims per a

• estudiar algunes d'aquestes relacions. Així, per exemple, la

variabilitat en els dies de convalescència hospitalària és mínima

I (vuit dies per a l'àmplia majoria de pacients). D'altra banda,

no s'ha pogut implicar, en referència a aquestes relacions, cap

I tipus de mitjancament fisiològic del tipus descrit en l'apartat

• precedent, potser tampoc realment esperable en alguns casos (com

els que impliquen l'ansietat postoperatoria o la satisfacció amb

• el funcionament de l'hospital). Per a una discussió en major

profunditat d'aquestes relacions, recomanem la consulta del

I treball de Moix (1991), que, en referència a aquests aspectes,

M amplia la mostra aquí estudiada.

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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11. CONCLUSIONS

Fonamentant-nos en els arguments i dades exposats al llarg

del present treball, proposaríem les següents conclusions:

1. La reactivitat immunològica humoral, cel·lular i

inespecifica a antigens, fàrmacs immunomoduladors i estimulacions

estressants incondicionals és susceptible de modulació

psicològica (aprenentatge) per condicionament (pavlovià).

2. La incidència dels processos emocionals en la funció

immune constitueix una segona via de potencial modulació

psicològica d'aquella.

3. La resposta de proliferació limfocitària a l'estimulació

amb mitògens d'un grup de pacients varons que han de ser

intervinguts d'hèrnia inguinal electiva és menor el mati de la

intervenció quirúrgica que vint-i-sis dies abans d'aquesta en els

pacients que no tenen l'hàbit de fumar ni/o de consumir begudes

alcohòliques; en canvi, és major el mati de l'operació que vint-

i-sis dies abans en els pacients que tenen l'hàbit de fumar i/o

de consumir begudes alcohòliques.

4. Ja que el consum habitual de begudes alcohòliques (i/o

de tabac) podria antagonitzar alguns efectes de l'estrès en la

immunitat, es desprèn la necessitat de mesurar i/o controlar
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aquestes dues variables estranyes en la investigació

psiconeuroimmunològica en humans.

5. Mentre que els resultats no permeten treure una conclusió

clara sobre els possibles efectes de l'estrès pre-quirúrgic en

la resposta limfocitària a l'estimulació amb mitògens, pot tenir

interès el suggeriment de l'existència de patrons diferencials

de resposta immune a l'estrès en funció dels hàbits de consum de

tabac i alcohol.

6. S'ha observat un impacte neuroendocri de la situació

d'estrès pre-quirúrgic escollida: a) encara que no hi ha

diferències significatives en els nivells d'hormona

adrenocorticotropa (ACTH) vint-i-sis dies abans de la intervenció

quirúrgica i el mati d'aquesta, els elevats valors observats en

ambdues avaluacions semblen donar suport a una activació

pituïtària-adrenocortical; b) els nivells de prolactina (PRL) són

significativament majors el mati de la intervenció quirúrgica que

vint-i-sis dies abans d'aquesta, estanmt l'increment de PRL

inversament relacionat amb l'edat dels subjectes. Se subratlla

l'ús de la PRL com un bon indicador neuroendocri d'estrès.

7. Els principals resultats derivats de la comparació de les

analítiques hematològiques vint-i-sis dies abans de la

intervenció quirúrgica i el mati d'aquesta han estat: a) una

disminució del percentatge d'hematocrit ; b) una disminució del

percentatge i nombre de neutròfils; i c) un augment del

percentatge i nombre de monocits. Investigacions posteriors
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I hauran de replicar aquests resultats, així com explorar el seu

impacte biològic i clínic. En tot cas, se suggereix el seu ús

I potencial -dels monocits, especialment- com a indicadors

• relativament senzills, ràpids, rutinaris i econòmics de la

resposta fisiològica a l'estrès.

I
8. L'avaluació cognitiva de la situació quirúrgica

• (concretament, aspectes d'informació-experiència i percepció de

• control) està relacionada amb la resposta de proliferació

limfocitària als mitògens, els nivells de PRL i les variables

• hematològiques del mati de la intervenció quirúrgica: els

subjectes que a) qualifiquen com a més negatives les seves

I experiències relacionades amb intervencions quirúrgiques o b)

•m perceben un menor grau de control sobre l'hospitalització,

intervenció i recuperació, mostren a) una major resposta

I limfocitària als mitògens, b) nivells més alts de PRL, c) majors

percentatge i nombre de limfòcits i d) menors percentatge i

nombre de neutròfils; finalment, els subjectes que se senten

_ menys satisfets amb la quantitat d'informació rebuda al voltant

™ de la intervenció i hospitalització mostren majors disminucions

I

I d'hematocrit, hemoglobina i plaquetes el dia de la intervenció

quirúrgica, en relació als valors de vint-i-sis dies abans.

Addicionalment, la disminució del nombre de plaquetes està

relacionada amb una major incidència de complicacions

postqui rúrgiques.

9. L'estrès pre-quirúrgic pot constituir un model de camp

valuós per a l'estudi bàsic i aplicat de la modulació psicològica
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de la funció immune dins del marc de la psiconeuroimmunologia.
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IV. ANEXOS
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ANEX 1

Qüestionari d'ansietat (STAI-estat, versió redui'da)



Ansiedad (STAI)

413

Indique como se siente usted ahora mismo, en esne

momento.

v_j
c
ü C

flj O -> i
-D DO I/ï O
ra — 3 3
s < a s

. Me siento calmado O 1 2 3

. Estoy contrariado O 1 2 3

. Estoy preocupado ahora por posibles desgracias

futuras O 1 2 3

. En este momento me siento bien O 1 2 3
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ANEX 2

Qüestionari d'amenaça



Cuestionarlo de amenaza

415

A continuación le voy a formular algunas preguntas

sobre las preocupaciones que ha tenido acerca de la

hospitalización, operación y convalescència, desde que sabe
que ha de operarse.

1.- ¿le ha preocupado tener que dejar de trabajar algunos
días?

1 2 3 4 5

Nada Poco Moderadamente Bastante Mucho

2.- ¿le han preocupado los posibles problemas económicos

derivados de la hospitalización?

1 2 3 4 5

Nada Poco Moderadamente Bastante Mucho

3.- ¿le ha preocupado tener que cambiar sus costumbres

(lugares y horarios) de alimentación, sueño e higiene?
*.N

1 2 3 4 5

Nada Poco Moderadamente Bastante Mucho

4.- ¿le ha preocupado la posibilidad de que tenga que pasar

mucho tiempo antes de volver a su actividad normal?

1 2 3 4 5
Nada Poco Moderadamente Bastante Mucho



5.- ¿ le ha preocupado la posibilidad de que tenga que
a ser operado de hernia?

1 2 3 4 5

Nada Poco Moderadamente Bastante Mucho

6.- ¿le ha preocupado la posibilidad de sufrir dolor o
molestias después de la operación?

1 2 3 4 5
Nada Poco Moderadamente Bastante Mucho

7.- ¿le ha preocupado tener que ser anestesiado?

1 2 3 4 5

Nada Poco Moderadamente Bastante Mucho

8.- ¿le ha preocupado la posibilidad de que aparezcan

problemas durante la intervención quirúrgica?

1 2 3 4 5
Nada Poco Moderadamente Bastante Mucho

9.- ¿hay algo más que le haya preocupado?
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ANEX 3

Qüestionari d'amenaça pilot administrat a les infermeres



CUESTIONARIO ESTUDIO PILOTO (Enfermeras)
418

Las siguientes preguntas se refieren

exclusivamente a los pacientes aquejados de hernias

programadas.

- Después de ser hospitalizados y antes de ser intervenidos,

¿cuáles son sus principales preocupaciones?

- Después de la hospitalización y antes de la intervención,

¿cuantos pacientes aproximadamente se preocupan concretamente

por:

. La posibilidad de no poder ver a la familia y a los amigos

cuando ellos quieran.

1 2 3 4 5

O O O O O

Todos Bastantes Aprox. Pocos Ninguno

la mitad

. Dejar de trabajar durante los días de la hospitalización.

1 2 3 4 5

O O O O O

Todos Bastantes Aprox. Pocos Ninguno

la mitad



. Dejar las tareas que realizan durante su tiempo libre o sus

hobbies. 419

1

O
Todos

2

O

Bastantes

3

O

Aprox.

la mitad

4

O

Pocos

5

O

Ninguno

Cómo sus familias llevarán la casa sin ellos.

1

O
Todos

2

O

Bastantes

3

O

Aprox.

la mitad

4

O

Pocos

5

O

Ninguno

Los posibles problemas económicos que puede conllevar la

hospitalización.

1
o

Todos

2

O

Bastantes

3

0

Aprox.

4

O

Pocos

5

O

Ninguno

la mitad

Si sus familias sufrirán por su culpa.

1 2 3 4 5

O O O O O

Todos Bastantes Aprox. Pocos Ninguno

la mitad



La posibilidad de no poder mantener sus hábitos,,... de

alimentación, higiene, sueño, etc. durante la hospitalización.

1
o

Todos

2

O

Bastantes

3

O

Aprox.

4

O

Pocos

5

O

Ninguno

la mitad

. La posibilidad de mantener una mala relación con el personal

sanitario ( como no entender su lenguaje, etc.).

1
o

Todos

2

O

Bastantes

3

0

Aprox.

4

O

Pocos

5

O
Ninguno

la mitad

. La intervención en si misma, es decir, por la posibilidad de

que surjan problemas o que no se obtengan los resultados

deseados.

1
o

Todos

2

O

Bastantes

3

O

Aprox.

4

O

Pocos

5

0

Ninguno

la mitad

. La posibilidad de encontrarse mal y sufrir dolor durante la

convalescència.

1

O

Todos

2

O

Bastantes

3

O

Aprox.

la mitad

4

O

Pocos

5

O

Ninguno



. La posibilidad de tardar muchos días en recuperarse.
421

1 2 3 4 5

O O O O O

Todos Bastantes Aprox. Pocos Ninguno

la mitad
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ANEX 4

Qüestionari d'amenaça pilot administrat als pacients



CUESTIONARIO ESTUDIO PILOTO (pacientes)

- En este momento, ¿cuáles son sus principales preocupaciones?

- En este momento, ¿se preocupa concretamente por:

. La posibilidad de no poder ver a la familia y a los amigos

cuando usted quiera.

1 2 3 4 5

O O O O O

mucho bastante moderadamente poco nada

. Dejar de trabajar durante los días de la hospitalización.

1 2 3 4 5

O O O O O

mucho bastante moderadamente poco nada

. Dejar las tareas que realiza durante su tiempo libre o sus

hobbies.

1 2 3 4 5

O O O O O

mucho bastante moderadamente poco nada



I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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. Cómo su familias llevará la casa sin usted.

1 2 3 4 5

O O O O O

mucho bastante moderadamente poco nada

Los posibles problemas económicos que puede conllevar la

hospitalización.

1

O

mucho

2

O

bastante

3

O

moderadamente

4

O

poco

5

O

nada

Si su familia sufrirá por su culpa.

1

O

mucho

2

O

bastante

3

O

moderadamente

4

O

poco

5

O

nada

La posibilidad de no poder mantener sus hábitos de

alimentación, higiene, sueño, etc. durante la hospitalización.

1 2 3 4 5

O O O O O

mucho bastante moderadamente • poco nada

. La posibilidad de mantener una mala relación con el personal

sanitario ( como no entender su lenguaje, etc.).

1 2 3 4 5

O O O O O

mucho bastante moderadamente poco nada



. La intervención en si misma, es decir, por la

que surjan problemas o que no se obtengan los resultados

deseados.

^

1 2 3 4 5

O O O O O

mucho bastante moderadamente poco nada

. La posibilidad de encontrarse mal y sufrir dolor durante la

convalescència.

1 2 3 4 5

O O O O O

mucho bastante moderadamente poco nada

. La posibilidad de tardar muchos días en recuperarse.

1 2 3 4 5

O . O O O O
mucho bastante moderadamente poco nada
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ANEX 5

Qüestionari d'estratègies d'afrontament (Stone i Neale)



I
• Cuestionario de estrategias de afrontamiento

§ 427

I
• ¿Desde el momento de entrevista anterior, qué ha pensado o he

*" hecho respecto a este asunto para intentar resolverlo o para

g tranquilizarse?

I

I

I

I

I

I

1- Distracción ,

2- Redefinición de la situación,

• « • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • i

3- Acción directa ,

I

I

I

I
• 5- Aceptación

• o- Búsqueda apoyo social

7- Relajación

4- Catarsis

I
8- Religión ,

• 9- Búsqueda de información,

I
10- Otros,
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ANEX 6

Qüestionari d'informació-experiència



Cuestionario de información.

429

Satisfacción con la información recibida

1.- ¿está satisfecho con la cantidad de información recibica

sobre su operación y hospitalización?

1 2 3 4 5

liada Poco Moderadamente Bastante Mucho

Tipo de información recibida.

la.- ¿se había operado anteriormente de hernia?

1( ) Sí 2( ) No

Ib.- En caso afirmativo, ¿cómo calificaría su experiencia?

1 2 3 4 5

Muy positiva Positiva Regular Negativa Muy negativa

2a.- ¿se había operado anteriormente de otra patología?

1( ) Sí 2( ) No

2b.- En caso afirmativo, ¿cómo calificaría su experiencia?

1 2 3 4 5

Muy positiva Positiva Regular Negativa Muy negativa



I
I
•

3a.- ¿alguien de su familia, amigos o conocidos se ha sometido
A O C\

a una intervención de hernia?

1( ) Sí 2( ) No

3b. - En caso afirmativo, ¿cómo calificaría su experiencia?

1 2 3 4 5

Muy positiva Positiva Regular Negativa Muy negativa

4a.- ¿alguien de su familia, amigos o conocidos ha sido

intervenido de otra patología?

1( ) Sí 2( ) No

4b.- En caso afirmativo, ¿cómo calificaría su experiencia?

1 2 3 4 5

Muy positiva Positiva Regular Negativa Muy negativa

5.- A partir de toda la información que ha recibido, ¿cómo

calificaría las intervenciones de hernia?

1 2 3 4 5

Nada Un poco Moderadamente Bastante Muy

peligrosas peligrosas peligrosas peligrosas peligrosas
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ANEX 7

Qüestionari de percepció de control



Cuestionario de evaluación secundaria

432

1.- Teniendo en cuenta su estado de salud actual, ¿cree que es

el mejor momento para ser operado?

1 2 3

No Probablemente no Ko sé Probablemente sí Sí

2.- Teniendo en cuenta su estado de ánimo actual, ¿cree que es

el mejor momento para ser operado y hospitalizado?

1 2 3 4 2
Ko Probablemente no N'o sé Probablemente sí Sí

3.- En .general, ¿qué le parece este hospital?

Muy

malo

4.- ¿qué le parecen los cirujanos que le operarán?

1 2 3 4 5
Nada Poco Moderadamente Bastante Muy

competentes competentes competentes competentes competentes

5.- ¿qué le parece el resto de personal sanitario (médicos,

enfermeras, etc.)?

1 2 3 4 5
Natía Poco Moderadamente Bastante Muy

competentes competentes competentes competentes competentes

2

Bastante

malo

3

Regular

4

Bastante

bueno

5

Muy

bueno
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ANEX 8

Qüestionari d'Estrès Percebut (QEP)



Cuestionario de estrés percibido

434

SALUD

En las últimas semanas, ¿ha estado preocupado por

algún hecho (pasado, presente o futuro) relacionado con su

salud o con la de algún pariente, amigo o conocido, que no

esté relacionado ni con su hernia ni con la intervención

quirúrgica a la que se ha de someter?

( ) Sí ( ) No

En caso afirmativo, ¿hasta que punto ha estado

preocupado?

1 2 3

Un poco Moderadamente Mucho

Aproximadamente, ¿cuanto tiempo cree que ha durado

(o dura) esta preocupación?

1 ( ) Menos de una semana

2 ( ) De una semana a un mes

3 ( ) Más de un mes

ECONOMÍA

En las últimas semanas, ¿ha estado preocupado por

algún hecho (pasado, presente o futuro) relacionado con

problemas de dinero que le afecten a usted o algún pariente,

amigo o conocido, que no esté relacionado ni con su hernia ni

con la intervención quirúrgica a la que se ha de someter?

( ) Sí ( ) No



En caso afirmativo, ¿hasta que punto ha estado

preocupado?
435

1 2 3

Un poco Moderadamente Mucho

Aproximadamente, ¿cuanto tiempo cree que ha durado

(o dura) esta preocupación?

1 ( ) Menos de una semana

2 ( ) De una semana a un mes

3 ( ) Más de un mes

RELACIONES INTERPERSONALES

En las últimas semanas, ¿ha estado preocupado por

algún hecho (pasado, presente o futuro) relacionado con su

vida familiar, relaciones con amigos o con su pareja, que no

esté relacionado ni con su hernia ni con la intervención

quirúrgica a la que se ha de someter?

( ) Sí ( ) No

En caso afirmativo, ¿hasta que punto ha estado

preocupado?

1 2 3

Un poco Moderadamente Mucho

Aproximadamente, ¿cuanto tiempo cree que ha durado

(o dura) esta preocupación?

1 ( ) Menos de una semana

2 ( ) De una semana a un mes

3 ( ) Más de un mes



TRABAJO

En las últimas semanas, ¿ha estado preocupado por

algún hecho (pasado, presente o futuro) relacionado con su

trabajo, que no esté relacionado ni con su hernia ni con la

intervención quirúrgica a la que se ha de someter?

( ) Sí ( ) No

En caso afirmativo, ¿hasta que punto ha estado

preocupado?

1 2 3

Un poco Moderadamente Mucho

Aproximadamente, ¿cuanto tiempo cree que ha durado

(o dura) esta preocupación?

1 ( ) Menos de una semana

2 ( ) De una semana a un mes

3 ( ) Más de un mes
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ANEX 9

Qüestionari d'indicadors de recuperació postguirúrgica



Cuestionario de recuperación postquirúrgica.

438

Conteste las siguientes preguntas

teniendo en cuenta como se encuentra habitualmente.

No Sí

1 2

1.- ¿Orina con la misma facilidad?

2.- ¿Hace la digestión igual?

3.- ¿Duerme igual?

4.- ¿Tiene el mismo apetito?

5.- ¿Se mueve cada vez con más facilidad? () ()

6.- ¿Siente cada vez menos dolor? () ()
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ANEX 10

Pregunta sobre satisfacció amb el funcionament de l'hospital



Adaptación hospitalaria.

440

- ¿Escá satisfecho con el funcionamiento del hospital?

1 2 3 4 5

Nada Poco Moderadamente Bastante Mucho

¿Por qué?
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ANEX 11

Protocol de selecció inicial dels subjectes



Consulta externa, fecha:

442
HERNIORRAFIAS

(sólo varones de 18 a 65 años)

N5 Historia Clínica:

Nombre y apellidos:

Edad (recuerda, sólo de 18 a 65 a.):

- Antecedentes psiquiátricos: 1( )SI 2( )NO

- Diabetes: 1( )SI 2( )NO

- Hipertensión tratada con beta-bloqueantes: 1( )SI 2( )NO

- TBC en tratamiento: 1( )SI 2( )NO

- Asma bronquial: 1( )SI 2( )NO

- Antecedentes oncológicos o autoinmunes: 1( )SI 2( )NO

- Hepatitis AU positivo o SIDA: 1( )SI 2( )NO

RECUERDA IICLUIR El LA AIALÍTICA DE RUTIIA: ALBÚHIIA, PROTEIIAS TOTALES, HIERRO,

R.DIFEREICIAL LEUCOCITOS Y HENATOCRITO.

RECUERDA FIJAR EL DÍA DE LA IITERVEICIÓI El Ul MIÉRCOLES V EL OÍA DE LA AIALÍTICA

PREOPERATORIA El Ul VIERIES SEGUÍ TABLA.

FECHA AIALÍTICA PREOPERATORIA:

FECHA IITERVEICIÓI QUIRÚRGICA:

Notas :
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ANEX 12

Protocol de qüestionaris de la primera entrevista pré-guirúrgica



ESTUDIO PREOPERATORIO I

Ne Orden: 444
Na Ha Clínica:
Día: Hora:
Ape 11 idos : Nombre :

Extracción de sangre anterior: l( ) Sí 2( ) No

Consumo de tabaco:

1( ) No fuma
2( ) 1-10 cigarrillos
3( ) 11-20 "
4( ) más de 20 "
5( ) otros (puros, pipa, etc.)

Consumo de alcohol :

1( )No bebe
2( )Durante las comidas
3( )Inmediatamente después de comer
4( )Entre comidas
5( )Fin de semana
6( )0casionalmente

* Privación de sueño (noche anterior) por causas ajenas al
insomnio: 1( ) Sí 2( ) No

* Medicación (antiinflamatorios, analgésicos o sedantes) las
últimas 48 horas o más de tres días consecutivos durante los
últimos 15 días: 1( ) Sí 2( ) No

Otros fármacos:

* Otros diagnósticos 1( ) Sí 2( ) No

INCLUSIÓN ( ) / EXCLUSIÓN ( )

Notas:



Ansiedad (STAI)

445

Indique como se siente usted ahora mismo, en esre

momento.

<b_j

C
C3 C

u o -> r
•3 50 M ü
ra ~t ¡3 3
s < ca s

. Me siento calmado O 1 2 3

. Estoy contrariado O 1 2 3

. Estoy preocupado ahora por posibles desgracias

futuras O 1 2 3

. En este momento me siento bien O 1 2 3



Cuestionario de amenaza

446

A continuación le voy a formular algunas preguntas
sobre las preocupaciones que ha tenido acerca de la

hospitalización, operación y convalescència, desde que sabe
que ha de operarse.

1.- ¿le ha preocupado tener que dejar de trabajar algunos
días?

1 2 3 4 5
Nada Poco Moderadamente Bastante Mucho

2.- ¿le han preocupado los posibles problemas económicos

derivados de la hospitalización?

1 2 3 4 5

Nada Poco Moderadamente Bastante Mucho

3.- ¿le ha preocupado tener que cambiar sus costumbres

(lugares y horarios) de alimentación, sueño e higiene?
. *..*•

1 2 3 4 5

Nada Poco Moderadamente Bastante Mucho

4.- ¿le ha preocupado la posibilidad de que tenga que pasar

mucho tiempo antes de volver a su actividad normal?

1 2 3 4 5
Nada Poco Moderadamente- Bastante Mucho



5.- ¿ le ha preocupado la posibilidad de que tenga que volver
a ser operado de hernia?

1 2 3 4 5

Nada Poco Moderadamente Bastante Mucho

6.- ¿le ha preocupado la posibilidad de sufrir dolor o

molestias después de la operación?

1 2 3 4 5

Nada Poco Moderadamente Bastante Mucho

7.- ¿le ha preocupado tener que ser anestesiado?

1 2 3 4 5

Nada Poco Moderadamente Bastante Mucho

8.- ¿le ha preocupado la posibilidad de que aparezcan

problemas durante la intervención quirúrgica?

1 2 3 4 5

Nada Poco Moderadamente Bastante Mucho

9.- ¿hay algo más que le haya preocupado?



1
1
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Cuestionario de estrés percibido

448

SALUD

En las últimas semanas, ¿ha estado preocupado por

algún hecho (pasado, presente o futuro) relacionado con su

salud o con la de algún pariente, amigo o conocido, que no

esté relacionado ni con su hernia ni con la intervención

quirúrgica a la que se ha de someter?

( ) Sí ( ) No

En caso afirmativo, ¿hasta que punto ha estado

preocupado?

1 2 3

Un poco Moderadamente Mucho

Aproximadamente, ¿cuanto tiempo cree que ha durado

(o dura) esta preocupación?

1 ( ) Menos de una semana

2 ( ) De una semana a un mes

3 ( ) Más de un mes

ECONOMÍA

En las últimas semanas, ¿ha estado preocupado por

algún hecho (pasado, presente o futuro) relacionado con

problemas de dinero que le afecten a usted o algún pariente,

amigo o conocido, que no esté relacionado ni con su hernia ni

con la intervención quirúrgica a la que se ha de someter?

( ) Sí ( ) No



1
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1
1•
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1
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En caso afirmativo, ¿hasta que punto ha estado

preocupado? . ._

1 2 3

Un poco Moderadamente Mucho

Aproximadamente, ¿cuanto tiempo cree que ha durado

(o dura) esta preocupación?

1 ( ) Menos de una semana

2 ( ) De una semana a un mes

3 ( ) Más de un mes

RELACIONES INTERPERSONALES

En las últimas semanas, ¿ha estado preocupado por

algún hecho (pasado, presente o futuro) relacionado con su

vida familiar, relaciones con amigos o con su pareja, que no

esté relacionado ni con su hernia ni con la intervención

quirúrgica a la que se ha de someter?

( ) Sí ( ) No

En caso afirmativo, ¿hasta que punto ha estado

preocupado?

1 2 3

Un poco Moderadamente Mucho

Aproximadamente, ¿cuanto tiempo cree que ha durado

(o dura) esta preocupación?

1 ( ) Menos de una semana

2 ( ) De una semana a un mes

3 ( ) Más de un mes



TRABAJO 450

En las últimas semanas, ¿ha estado preocupado por

algún hecho (pasado, presente o futuro) relacionado con su

trabajo, que no esté relacionado ni con su hernia ni con la

intervención quirúrgica a la que se ha de someter?

( ) Sí ( ) No

En caso, afirmativo, ¿hasta que punto ha estado

preocupado?

1 2 3

Un poco Moderadamente Mucho

Aproximadamente, ¿cuanto tiempo cree que ha durado

(o dura) esta preocupación?

1 ( ) Menos de una semana

2 ( ) De una semana a un mes

3 ( ) Más de un mes



I
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ANEX 13

Protocol de qüestionaris de la segona entrevista pré-guirúrgi ca



I
I
«1 ESTUDIO PREOPERATORIO II

1

452
N2 Orden:

N9 Historia Clínica:

N9 Habitación:

Día: Hora:

Apellidos: Nombre :

* Privación de sueño (noche anterior) por causas ajenas al

insomnio: 1( ) Sí 2( ) No

* Aumento del consumo de tabaco (más de /¿ paquete) y/o alcohol

(durante un periodo no habitual) desde la anterior entrevista:

K ) Sí 2( ) No

* Medicación (antiinflamatorios, analgésicos o sedantes) las

últimas 48 horas o más de tres días consecutivos durante los

últimos 15 días: 1( ) Sí . 2( ) No

Otros fármacos:

* QEP Puntuación anterior: S( )/ E( )/ R( )/ T( )

INCLUSIÓN ( ) / EXCLUSIÓN ( )

Notas:



I
I

Ansiedad (STAI)

Hi 453

Indique como se siente usted ahora mismo, en es^e

momento.

<ü
_)
C
C3 C

CO C - .C
"O iO fl O
O -« S3 3
—r- <·<

1 £Q ^7*

. Me siento calmado O 1 2 3

. Estoy contrariado O 1 2 3

. Estoy preocupado ahora por posibles desgracias

futuras O 1 2 3

. En este momento me siento bien O 1 2 3



Cuestionario de información.

454

Sat is facc ión con la información recibida

1.- ¿está sa t i s fecho con la cantidad de información recibida

sobre su operación y hospi ta l ización?

1 2 3 4 5

liada Poco Moderadamente Bastante Mucho

1
I
I
1
I
I
• Tipo de información recibida

II) la.- ¿se había operado anteriormente de hernia?

•i K ) Sí 2( ) No .

Ib.- En caso afirmativo, ¿cómo calificaría su experiencia?

1 2 3 4 5

• Muy positiva Positiva Regular Negativa Muy negativa

"' 2a.- ¿se había operado anteriormente de otra patología?

I K ) sí 2( ) NO

2b.- En caso afirmativo, ¿cómo calificaría su experiencia?

1 2 3 4 5

Muy positiva Positiva Regular Negativa Muy negativa
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3a.- ¿alguien de su familia, amigos o conocidos se ha sometido

a una intervención de hernia? 455

1( ) Sí 2( ) No

3b.- En caso afirmativo, ¿cómo calificaría su experiencia?

1 2 3 4 5

Muy positiva Positiva Regular Negativa Muy negativa

4a.- ¿alguien de su familia, amigos o conocidos ha sido

intervenido de otra patología?

1( ) Sí 2( ) No

4b . - En caso afirmativo, ¿cómo calificaría su experiencia?

1 2 3 4 5

Muy positiva Positiva Regular Negativa Muy negativa

I

I

1

I

I

n
i
i

5.- A partir áe toda la información que ha recibido, ¿cómo

calificaría las intervenciones de hernia?

1 2 3 4 5

Nada Un poco Moderadamente Bastante Muy

peligrosas peligrosas peligrosas peligrosas peligrosas



I
i Cuestionario de amenaza.

I 456

IF 1.- Desde la anterior entrevista, ¿le ha preocupado tener que

dejar de trabajar algunos días?

1 2 3 4 5

Nada Poco Moderadamente Bastante Mucho

2.- Desde la anterior entrevista, ¿le han preocupado los

posibles problemas económicos derivados de la hospitalización?

1 2 3 4 5

Nada Poco Moderadamente Bastante Mucho

3.- Desde la anterior entrevista, ¿le ha preocupado tener que

cambiar sus costumbres (lugares y horarios) de alimentación,

sueño e higiene?

1 2 3 4 5

Nada Poco Moderadamente Bastante Mucho

4.- Desde la anterior entrevista, ¿le ha preocupado la

posibilidad de que tenga que pasar mucho tiempo antes de

volver a su actividad normal?

1 2 3 4 5

Nada Poco Moderadamente Bastante Mucho



5.- Desde la anterior entrevista, ¿le na preocupado la

posibilidad de que tenga que volver a ser operado de hernia?

457
1 2 3 4 5

Nada F'oco Moderadamente Bastante Mucho

6.- Desde la anterior entrevista, ¿le ha preocupado la

posibilidad de sufrir dolor o molestias después de la

operación?

1 2 3 4 5

Fiada Poco Moderadamente Bastante Mucho

7.- Desde la anterior entrevista, ¿le ha preocupado tener que

ser anestesiado?

1 2 3 4 5

Nada Poco Moderadamente Bastante Mucho

8.- Desde la anterior entrevista, ¿le ha preocupado la

posibilidad de que aparezcan problemas durante la intervención

quirúrgica?

1 2 3 4 5

Nada Poco Moderadamente Bastante Mucho

9.- Desde la anterior entrevista, ¿ha habido algo más que le

haya preocupado?



I
H Cuestionario de estrategias de afrontamiento

I 458

I

I ¿Desde el momento de entrevista anterior, qué ha pensado o ha

hecho respecto a este asunto para intentar resolverlo o para

tranqui 1 izarse?

1- Distracción ,

2- Redefinición de la situación,

' • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i

3- Acción directa

4- Catarsis

5- Aceptación

6- Búsqueda apoyo social

7- Relajación

• •••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i

8- Religión.

9- Búsqueda cié información ,

10- Otros



1
1
I Cuestionario de estrés percibido

459

SALUD

Desde la entrevista anterior, ¿ha estado preocupado

por algún hecho (pasado, presente o futuro) relacionado con su

salud o con la de algún pariente, amigo o conocido, que no

esté relacionado ni con su hernia ni con la intervención

quirúrgica a la que se ha de someter?

( ) Sí ( ) No

En oaso afirmativo, ¿hasta que punto ha estado

preocupado?

1 2 3

Un poco Moderadamente Mucho

ECONOMÍA

Desde la entrevista anterior, ¿ha estado preocupado

por algún hecho (pasado, presente o futuro) relacionado con

problemas de dinero que le afecten a usted o algún pariente,

amigo o conocido, que no esté relacionado ni con su hernia ni

con la intervención quirúrgica a la que se ha de someter?

( ) Sí ( ) No

En caso afirmativo, ¿hasta que punto ha estado

preocupado?

1 2 3

Un poco Moderadamente Mucho



I
1
I RELACIONES INTERPERSONALES

Desde la entrevista anterior, ¿ha estado preocupado

por algún hecho (pasado, presente o futuro) relacionado con su

vida familiar, relaciones con amigos o con su pareja, que no

esté relacionado ni con su hernia ni con la intervención

quirúrgica a la que se ha de someter?

( ) Sí ( ) No

En caso afirmativo, ¿hasta que punto ha estado

preocupado?

1 2 3

Un poco Moderadamente Mucho

TRABAJO

Desde el momento de la entrevista anterior, ¿ha

estado preocupado por algún hecho (pasado^ presente o futuro)

relacionado con su trabajo, que no esté relacionado ni con su

hernia ni con la intervención quirúrgica a la que se ha de

someter?

( ) Sí ( ) No

En caso afirmativo, ¿hasta que punto ha estado

preocupado?

1 2 3

Un poco Moderadamente Mucho



1
I

Cuestionario de evaluación secundaria

461

• 1.- Teniendo en cuenta su estado de salud actual, ¿cree que es

el mejor momento para ser operado?

I
• 1 2 3 4 2

No Probablemente no No sé Probablemente sí Sí

2.- Teniendo en cuenta su estado de ánimo actual , ¿cree que es

el me jo r momento para ser operado y hospital izado?

1 2 3 4 2

No Probéiblemente no rio sé Probablemente sí Sí

' 3.- En .general, ¿qué le parece este hospital?

1
Muy

malo

2

Bastante

malo

3

Regular

4

Bastante

bueno

5

Muy

bueno

4.- ¿qué le parecen los cirujanos que le operarán?

1 2 3 4 5

Nada Poco Moderadamente Bastante Muy

competentes competentes competentes competentes competentes

5.- ¿qué le parece el resto de personal sanitario (médicos,

enfermeras, etc,,)?

1 2 3 4 5

Nada Poco Moderadamente Bastante Muy

competentes competentes competentes competentes competentes
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ANEX 14

Protocol de qüestionaris de la tercera entrevista (postguirúrgica)



1
I
I
I
•I N 2 Orden:

1

I

I

1

I

I

1

I

ESTUDIO POSTOPERATORIO

463

N9 Historia Clínica:

Día: Hora:

Apel lidos : Nombre

N9 de habitación:

Notas



I
1
_. Cuestionario de recuperación postquirúrgica.

" 464

Conteste las siguientes preguntas

teniendo en cuenta como se encuentra habítualmente.

No Sí

1 2

1.- ¿Orina con la misma facilidad?

2.- ¿Hace la digestión igual?

3.- ¿Duerme igual?

4.- ¿Tiene el mismo apetito?

5.- ¿Se mueve cada vez con más facilidad? () ()

6.- ¿Siente cada vez menos dolor? () ()



Adaptación hospitalaria.

465

- ¿Escá satisfecho con el funcionamiento del hospital?

1 2 3 4 5

Nada Poco Moderadamente Bastante Mucho

¿Por qué?



I
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Ansiedad (STAI)

466

Indique como se siente usted ahora mismo, en este

momento .

c
03 C

03 O —> _C
"O üO -W ü
03 Ĥ 03 D
S < S3 S

. He siento calmado 0 1 2 3

. Estoy contrariado » 0 1 2 3

. Estoy preocupado ahora por posibles desgracias

futuras 0 1 2 3

. En este momento me siento bien 0 1 2 3
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ANEX 15

Protocol de recollida de dades de la història clínica



I
1
I
I
1

DATOS HISTORIA CLÍNICA

N2 Orden:

N9 Historia Clínica:

Apel lidos: Nombre : . . .

468

Estado Nutricional:

Albúmina Normal 1( ) Sí 2( ) No

Proteinas Totales Normal 1( ) Sí 2( ) Ko

Hierro Normal 1( ) Sí 2( ) No

Diagnóstico: 1( ) Unilateral 2( ) Bilateral

Otros diagnósticos :

¿Pueden influir en la recuperación? 1( ) Sí 2( ) No

Operación con prótesis: 1( ) Sí 2( ) No

Técnica anestésica: 1( ) General 2( ) Epidural

Duración intervención quirúrgica:

Duración espera intervención quirúrgica:

N9 de analgésicos (después de 24h. IQ):

N9 de sedantes ;:

N9 Días convalescència:....

Complicac iones ::



1 ( ) Ninguna 2 ( ) Infecciosas 3 ( ) Otras 469

N2 de veces temperatura superior 37 grados (considerando sólo

las tornas de las 6 y 18h.):

ANALÍTICA

1a extrac 2a extrac.

R. LEUCÒCIT.:

HEMOGLOBINA:

HEMATOCRITO:

xlO 9/L

g/L

R. DIFERENCIAL LEUCÒCITS

BANDAS :

SEGMENTADOS :

LINFOCITOS:

MONOCITOS:

EOSINÓFILOS:

BASÓFILOS:

PLAQUETAS :

GLUCOSA:

UREA o:

CREATININA:

mmol/L

mmol/L

umol/L

xlO 9/L

Notas :


