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resum
1. INTRODUCCIÓ
La malaltia pulmonar obstructiva crònica
(MPOC) és una malaltia comú, previsible i tractable que es caracteritza per simptomatologia
respiratòria persistent i per limitació crònica del
flux aeri 1.
La prevalença de la MPOC és del 8-15% a nivell mundial, del 10,2% a l’estat espanyol i
del 9,2% a Catalunya 1,2,3. L’infradiagnòstic
continua sent un problema de base d’aquesta

malaltia amb xifres fins a 81,7% segons l’estudi
EPI-SCAN II 4,5,6,7.
Segons l’OMS, és una de les malalties més contribuents a la mortalitat en molts països, representant un 5% de totes les morts registrades 8 i
amb un impacte econòmic també rellevant. La
Unió Europea estima que la despesa sanitària
total de les malalties respiratòries fou del voltant del 6% al passat informe 2017 5, atribuint
el 56% d’aquest a la MPOC. D’aquesta despesa, la principal causa foren les exacerbacions
d’aquesta malaltia 1.
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És per això que el seguiment dels professionals
de l’Especialitat Familiar i Comunitària s’ha de
centrar a prevenir el deteriorament funcional
de la persona, la integració sociosanitària i la
xarxa familiar, per tal de mantenir la seva autonomia el major temps possible, ja que aquests
pacients solen patir la triada edat-comorbiditat-polimedicació, que els converteix en pacients de major fragilitat 9,10,11.
Des de l’Atenció Primària (AP) existeixen una
sèrie de mesures preventives clau per a l’abordatge de la MPOC, com són 2,6,11,12,13,14: diagnòstic precoç, realització i interpretació de
l’espirometria forçada, tractament de la fase
inicial estable i de seguiment, identificació de
l’existència de factors de risc, abandonament
de l’hàbit tabàquic, prevenció i tractament de
les exacerbacions, promoció de l’activitat física,
promoció d’una alimentació saludable, promoció de la vacunació antigripal i antipneumocòccica, promoció de la hidratació, autocura i
educació sanitària (comprensió de la malaltia,
el tractament i què fer en cas d’empitjorament)
i maneig del pacient en el final de vida.
A més de les competències assenyalades prèviament, és important que les infermeres d’AP
tinguin competències en la valoració de necessitats de la persona que pateix MPOC i la seva
família, realització d’un pla de cures i educació
a pacients i familiars en l’augment de la seva
autonomia. Per tot el descrit anteriorment, és
evident que la infermera d’AP té un paper clau
en la cura de les persones amb MPOC 4,6. En
el seguiment de la MPOC, s’han de considerar
una sèrie de factors en els quals es basa el pronòstic de la patologia 2. (Taula 1)
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D’aquests factors relacionats amb el pronòstic i evolució del pacient, trobem alguns d’ells
fàcilment identificables des d’AP, com són 1,2:
l’hàbit tabàquic, l’IMC, l’activitat física, la dispnea, les exacerbacions, la funció pulmonar i les
comorbiditats.
Els objectius de l’avaluació de la MPOC són
determinar la gravetat de la malaltia, inclosa
la limitació del flux aeri 1. Aquesta es mesura
mitjançant el FEV1 prostbroncodilatat, resultant així la Classificació GOLD, que indica el
grau d’obstrucció. Aquells que tenen GOLD III
i IV també es consideren d’alt risc per a futures
exacerbacions, sempre que s’acompanyin d’un
altre predictor de reagudització 1,15,16. La història natural de la MPOC inclou episodis repetits
d’exacerbació 17,18.
És per això que s’ha incorporat una nova classificació de la MPOC segons Fenotips que té en
compte el perfil clínic i reaguditzador del pacient 10,19,20.
Els criteris d’Anthonisen defineixen les exacerbacions de la MPOC en funció de la presència
d’aquests símptomes: augment de la dispnea,
del volum d’esput i de la purulència d’aquest.
Aquestes es mantenen com a principals criteris
diagnòstics de descompensació en la MPOC 1,21.
Un altre factor associat al risc d’exacerbacions
és la història prèvia d’exacerbacions (≥2/any).
Aquest criteri com a antecedent ja posiciona
a una següent exacerbació amb l’etiqueta de
moderada segons la classificació de gravetat de
les exacerbacions MPOC per part de les Guies
GOLD 1,10,17. Molts estudis avalen que la història prèvia d’exacerbacions (≥2/any) podria
ser el predictor de reaguditzacions d’elecció
1,15,22,23,24
.
Per a classificar la gravetat de la MPOC s’utilitza
l’Índex BODE (Body mass index, airflow Obstruction, Dysnea and Excercise capacity index)
10,25,26
. Però determinar aquest índex requereix
del Walking Test i això dificulta la seva obtenció.
Una alternativa que mostra grau de correlació
i capacitat pronòstic de mortalitat similar és el
BODEx 10, on es substitueix el Walking Test pel
nombre d’exacerbacions greus. Un increment
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d’un punt en aquests índexs es tradueix en un
augment del risc de mortalitat del 34% en totes
les causes i del 62% en causa respiratòria.
La comorbiditat com a factor associat al pronòstic de la MPOC pot ser mesurat mitjançant
l’Índex de Charlson 27,28 o del GMA (Grups de
Mortalitat Ajustats) 29.
Un baix IMC (<21) està implicat amb mal pronòstic de la patologia, disminuint la puntuació
en el BODE i BODEx. A més, és un indicador
relacionat amb el risc de recaiguda de les exacerbacions 15.
Està documentat que la MPOC té un gran impacte en la qualitat de vida. Per mesurar-ne
l’impacte es proposen l’índex CAT (COPD Assessment Test) 22,23,24 i l’HRQol (Health-Related
Quality of life) 16.
Les últimes guies i estudis donen suport a l’ús
combinat de LABA/LAMA (Long-Acting BetaAgonist/Long-Acting Muscarinic Antagonist)
com a tractament de primera elecció en els
pacients MPOC amb major risc d’exacerbacions 1,30,31. Arran aquestes recomanacions, l’ús
d’aquesta teràpia de base (LABA/LAMA) suposaria en si un predictor de reaguditzacions 1,15.
En un context més especialitzat, altres estudis
incorporen l’anàlisi de biomarcadors com a
predictors de les reaguditzacions 1,12,23,32.
La disponibilitat de tants criteris relacionats
amb el risc d’exacerbacions en les persones
que pateixen MPOC proposa un debat dels
professionals sobre quin és el millor predictor
d’aquestes reaguditzacions. És per això que ens
plantegem com a objectius descriure el perfil
dels pacients amb MPOC de la població d’estudi, així com l’elaboració d’un model de predicció d’exacerbacions en pacients amb MPOC
comparant la seva relació amb la vacunació antigripal i antipneumocòccica, el nivell de tabaquisme, l’IMC, la realització d’espirometria, la
realització d’exercici, l’ús de tractament farmacològic, el grau d’obstrucció de la MPOC (FEV1
i GOLD), el BODEx, el BMRC, la Comorbiditat
(Charlson i GMA amb Complexitat), la història
d’exacerbacions prèvies i l’any de diagnòstic.

2. MATERIAL
I MÈTODES
Es tracta d’un estudi observacional retrospectiu realitzat a l’ABS Balaguer (amb
23.269 persones assignades) durant els anys
2016-2018. La població d’estudi foren tots
els assignats a l’ABS amb els següents criteris
d’inclusió:
- Adults segons paràmetres organitzatius de
l’ABS (>14 anys).
- Diagnòstic de MPOC (codis CIM-10 J44,
J44.8, J44.9, J43) 33.
No es realitzà mostreig: la mostra inicial foren
tots els pacients diagnosticats de MPOC de tota
l’ABS, ni=886. Restades les pèrdues, la mostra final fou nf=384. Es van excloure 502 persones (diagnòstic recent 2016-2018 o manca
de registre FEV1 o grau de dispnea).
Les variables estudiades van ser:
• Sociodemogràfiques: edat i sexe.
• Variables independents de l’estudi:
- IMC: IMC ≤ 21 (risc) o >21 (no risc), atès que
un baix IMC es relaciona amb pitjor pronòstic
de patologia 14.
- Exercici segons fase motivacional 34: Precontemplatiu, Contemplatiu, Preparació, Acció,
Manteniment, No procedeix (no pot fer exercici
per diferents motius).
- Tabac: Sí/No.
- Paquets/anys: nombre de paquets/any (informació més real de la implicació del tabac
en el pronòstic de la MPOC) 13. Classificat com:
lleu (<5), moderat (5-15), alt (16-25), molt alt
(>25) 13, 35.
- Dades espiromètriques: FEV1 (volum espiratori forçat en el primer segon, mesura el
grau d’obstrucció) 1; Q. FEV1/FVC (quocient
resultant entre el volum espiratori forçat en el
primer segon i la capacitat vital forçada, defineix la persistència en la limitació al flux aeri) 10.
- GMA amb Complexitat: índex de multimorbiditat i complexitat 29. A major nombre, més
comorbiditat.
- Índex de Charlson: anàlisi de la comorbiditat segons puntuació (≥4 elevada,<4 baixa).

- Història prèvia de reaguditzacions
MPOC: nombre d’exacerbacions ocorregudes
en els últims anys (2016-2017), codificades
com J44.1, J12%-J18% o J22 33. Es considerà
reagudització MPOC si 10,19,20:
a) Es requeria atenció a Urgències o Ingrés
hospitalari.
b) Mínim 4 setmanes de diferència des de la
resolució de la darrera exacerbació o 6 setmanes des de l’inici sense tractament.
- Dispnea segons l’Escala BMRC 1 (Grau 0-4).
- BODEx, mesura del pronòstic de la MPOC:
0-2 Lleu, 3-4 Moderat, 5-6 Greu, 7-9 Molt
greu.
- Classificació GOLD d’obstrucció 1:
Lleu GOLD I: FEV1≥80%; Moderat GOLD
II: 50%≤FEV1<80%; Greu GOLD III:
30≤FEV1<50%; Molt Greu GOLD IV:
FEV1<30% o insuficiència respiratòria registrada a història.
- Criteris d’Anthonisen 2:
Presència o no d’augment de dispnea, volum o
purulència d’esput.
- Vacunacions antigripal i antipneumocòccica: Sí/No vacunacions posades.
- Any de diagnòstic de MPOC.
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• Variable dependent de l’estudi:
- Reagudització MPOC durant el 2018:
nombre de reaguditzacions MPOC ocorregudes
durant el 2018 (amb els mateixos criteris citats
a l’anterior variable de reagudització) 10,19,20.
Les dades es van extreure de la història clínica
informatitzada ECAP i la plataforma DBSFORM.
Es va garantir la confidencialitat i anonimat
de les dades conforme al Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu, el Consell de
27/abril de Protecció de Dades (RGPD) i la normativa nacional d’aplicació. Aquest estudi ha
estat valorat pel Comitè d’Ètica i Investigació de
l’IDIAP Jordi Gol i Gurina (P19/136).
Les diferències entre grups s’analitzaren amb
Xi-quadrat (variables categòriques) i t-Student
(variables numèriques). Es va calcular un model
de regressió logística i es van optimitzar models
predictius de PLS-DA, Random Forest, Support
Vector Machine i Neural Networks, calculant
sensibilitat i especificitat.
2019 NOVEMBRE
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Es van apuntar com a possibles limitacions de
l’estudi la manca de registre actualitzat d’algunes dades i l’infradiagnòstic d’aquesta malaltia.

3. RESULTATS
El perfil del pacient amb MPOC fou home
(70,7%) de més de 75 anys (45,7%). La majoria
de pacients de la mostra inicial van ser diagnosticats de MPOC entre el 2000 i el 2015
(75,2%). Un 25% encara eren fumadors, amb
una mitjana de 26,7 paquets/any (molt alt grau
de tabaquisme). Un 17,4% no havien estat mai
vacunats contra la grip, i la majoria dels
vacunats, 63%, la portaven de l’anterior campanya. També es trobà una alta prevalença de
vacuna antipneumocòccica (71,4%).
Fins a un 67,4% realitzaven exercici físic de
feia temps però es mantenia un 8,9% de precontemplatius a fer-ne. Un 73,3% tenien un
IMC ≥25, amb només un 5,8% en risc (<21).
L’Índex Charlson només estava calculat al
44,5%; d’aquests, el 33,5% tenien valors d’elevada comorbiditat.
Segons el grau de dispnea, destacà el Grau 1
amb un 40,9%, seguit d’un 20,9% amb Grau
2. De la classificació GOLD, la majoria foren
Grau II (56%), seguits del Grau I (25,4%), Grau
III (16,06%) i finalment Grau IV (2,5%). Respecte als fàrmacs, un 30,9% no portava cap tractament per a la MPOC. Dels que sí que tenien
prescrits inhaladors, un 35,5% eren combinacions LABA/LAMA.
De la mostra final revisada, s’observà que un
26,8% tenien com a mínim una reagudització
durant els anys 2016 i 2017. La mitjana de reaguditzacions prèvies en aquests individus
va ser de 2.
Distribuïts segons la puntuació BODEx, la proporció més gran de pacients tenien BODEx 0
(33,3%), decreixent aquesta prevalença a mesura que augmentava la puntuació (25,8%
amb BODEx 1, 14,8% amb BODEx 2, fins a
0,3% amb BODEx 8).
40
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Resultats amb correlació bivariant:
La mitjana d’edat dels reaguditzadors fou lleugerament superior a la dels no reaguditzadors i
va destacar que eren més reaguditzadors a major edat. No s’observaren canvis segons sexe.
En la correlació entre l’any del diagnòstic de
MPOC i el fet de reaguditzar durant el 2018,
va resultar més antiguitat de diagnòstic en els
reaguditzadors versus els no reaguditzadors.
També hi hagué significança en els criteris
d’Anthonisen, presents en el 100% de les reaguditzacions del 2018.
Destacà una major història prèvia de reaguditzacions en els reaguditzadors del 2018,
tant de forma numèrica com categòrica. També foren correlacions estadísticament significatives: graus més elevats en els reaguditzadors
pel que fa a BODEx, grau de dispnea i GOLD
(Figures 1 i 2). Relació que es reforçava amb el
FEV1 (pitjor valor en reaguditzadors).
Pel que fa a la comorbiditat, només resultà
significativa la correlació entre el perfil reaguditzador i el GMA amb complexitat, obtenint
una mitjana superior en els reaguditzadors per
sobre dels no reaguditzadors. Tot i la no significança estadística, l’Índex Charlson també va
donar resultats rellevants de major risc en els
reaguditzadors.
En l’anàlisi del tractament farmacològic,
s’observà una major prevalença d’ús d’inhaladors com a tractament de base entre els reaguditzadors. La combinació LABA/LAMA obtingué la proporció més gran en reaguditzadors
versus els que no l’usen. (Figura 3)
En mesurar la prevalença de ben vacunats en
els dos grups, hi hagué prevalences més altes
en el grup de reaguditzadors, tant en vacuna
antigripal com antipneumocòccica, versus els
ben vacunats en no reaguditzadors, com si la
vacunació no fos un factor protector. En la correlació sobre l’exercici físic, tabac i IMC no
s’obtingueren diferències significatives.
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Anàlisi multivariant:
En l’anàlisi multivariant mitjançant model de
regressió logística de totes les variables independents conjuntes, després del càlcul de Log
(Odds Ratio), resultà que les 2 variables que
marcadament sobresortiren entre la resta de
variables com a predictors ideals de reaguditzacions foren la història de reaguditzacions
prèvies (p<0,000) i el BODEx (p=0,001).
Anàlisi de Models Predictius:
Després d’analitzar els diferents models predictius amb totes les variables per tal de determinar el millor Model de Predicció del
Risc d’Exacerbació de MPOC, el càlcul determinà el millor model amb el Random Forest
que determinà l’ordre d’importància de les
variables segons el seu valor predictiu d’exacerbacions.
Es va fer mesura de la Qualitat del Model
Predictiu amb el càlcul de: Sensibilitat 0,9000,
Especificitat 0,7273, Valor Predictiu Positiu
0,9000 i Valor Predictiu Negatiu 0,7273.
[Nota dels autors: A causa del límit d’espai en
aquesta publicació divulgativa, no es presenten
les taules detallades amb els càlculs numèrics,
deixant aquest resum dels resultats més rellevants]

4. DISCUSSIÓ
I CONCLUSIONS
Els resultats d’aquest estudi tenen rellevància
per a la població a la qual van dirigits, per la
seva implicació en el pronòstic i progressió de
la malaltia. La manca de registre va limitar la
recollida d’algunes variables, caldria incidir en
aquesta millora en intervencions futures 1, 2.

minant en aquests pacients amb prevalença
similar a les xifres de referència poblacional 1.

En el perfil de la mostra estudiada va destacar
el sexe masculí i major edat, corresponent al
que es diu a la bibliografia 36.

La vacunació és una de les intervencions preventives dins del seguiment d’aquests pacients
que va aconseguir valors de compliment més
alts, mesures àmpliament reconegudes per a la
reducció del risc d’exacerbacions relacionades
amb infeccions i que poden derivar en complicacions com pneumònies 2,10.

Pel que fa a la descripció de la mostra estudiada, el tabac segueix sent un factor deter-

Respecte a l’IMC, molt pocs van presentar
baix pes, per contra, dos terços tenien sobre2019 NOVEMBRE
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pès o obesitat. En el cas dels pacients MPOC, el
baix pes seria un factor de mal pronòstic, ja que
està relacionat amb la depleció muscular, i, en
canvi, l’excés de pes es relaciona amb limitació
del flux aeri i menys supervivència. S’assenyala
com a ideal un IMC entre 21 i 25 amb xifres
estables 2.
És destacable que un terç dels pacients
MPOC no tinguessin cap inhalador prescrit de base, quan es considera un pilar
fonamental del tractament de la MPOC els
broncodilatadors de llarga durada (o en casos
especials, de curta durada) 19,36.
La mostra final es va reduir per poder estudiar les variables dispnea, FEV1, BODEx i GOLD
quedant un 43,34% de la mostra inicial. Són
variables de recent introducció als fulls de monitoratge, influint en aquest baix registre,
sent aquesta proporció comparable a altres
estudis 19.
La majoria de registres de dispnea, grau
d’obstrucció (GOLD) i BODEx van resultar valors baixos en el seguiment 10. Aproximadament,
un de cada deu pacients estudiats havia patit
alguna reagudització prèvia. No s’ha trobat
bibliografia amb dades de prevalences dels fenotips segons siguin reaguditzadors o no 37.
A partir d’aquest descriptiu de mostra, es realitzà correlació bivariant amb la variable de nova
reagudització en el 2018.
Es trobà una tendència clínicament rellevant de més reaguditzacions a més edat,
com descriuen múltiples bibliografies 1,2,10,37.
El temps també és un factor important quan
es tracta dels anys en què es pateix la malaltia: hi ha més risc de reaguditzar a més
anys transcorreguts des del diagnòstic de
MPOC.
Els pacients amb MPOC i major edat van mostrar una tendència a tenir més complicacions
atès un risc més gran de malalties concomitants. Amb tot això, no hi ha una resposta
clara sobre si les comorbiditats són processos
independents o si és la MPOC qui les afavoreix 9. En aquest estudi, l’Índex GMA amb
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Complexitat ha resultat estadísticament
significatiu amb el fet de reaguditzar, afegint evidència a què sí que existeix una correlació entre la comorbiditat i el risc de
reaguditzacions. El Charlson no ha demostrat aquesta relació significativa, no avaluant
adequadament les patologies en la població
MPOC, com alguns documents ja apunten per
la manca de puntuació en altres malalties, com
són les mentals i anèmies 27,28,29.
Els criteris d’Anthonisen foren comuns en
totes les exacerbacions estudiades. No es tractaria d’un predictor de reagudització sinó d’un
criteri diagnòstic d’exacerbació 22,23,24,32. Per
tant, no entraria en un model de predicció sinó
com a clínica d’alerta del començament d’un
episodi d’exacerbació (sigui lleu o greu).
L’ús de fàrmacs inhalats fou major en els
reaguditzadors. Aquesta situació s’ajusta a
les recomanacions de guies terapèutiques per
a pacients simptomàtics o amb una limitació
a l’exercici evident. Per tant, l’ús de fàrmacs
broncodilatadors no seria un predictor de
reagudització sinó que formaria part d’un
bon seguiment de les guies farmacològiques de pràctica clínica 19,36,37. La combinació
(LABA/LAMA) és l’opció terapèutica recomanada en els fenotips aguditzadors 36, aquesta
situació ocasionà la relació significativa entre el
seu ús i el fet de patir una reagudització, mantenint-se com a un possible predictor.
A partir dels resultats obtinguts, estar vacunat
contra la grip i el pneumococ podria ser un
factor no protector de reagudització atès
que es van trobar més casos de ben vacunats
en els reaguditzadors. Però aquest resultat
pot estar interferit per la hiperfreqüentació
dels reaguditzadors al sistema sanitari i pel fet
que les actuacions preventives en aquests
pacients són més intensives, afavorint que
hi hagi més prevalença de ben vacunats en
aquests pacients més fràgils 1,2,10.
La història prèvia de reaguditzacions i el
BODEx van ser els criteris amb més força
de correlació en les tres anàlisis estadístiques realitzades (anàlisi bivariant, regressió
logística i model predictiu).

En el cas de la història prèvia de reaguditzacions, la correlació fou molt potent tant en la
mitjana de reaguditzacions prèvies com en el
percentatge de pacients afectats. Podem afirmar que el fet de tenir una història prèvia de reaguditzacions és un predictor de
molt pes en el risc d’una nova exacerbació. Recents estudis recalquen la importància

de registrar i avaluar el nombre de les exacerbacions prèvies per tenir en compte aquest indicador per a futures recaigudes 1,22,23,24,32.
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Aquesta correlació tan potent també es va trobar amb la puntuació BODEx: hi ha evidència
científica de què a major puntuació BODEx, més risc de reagudització. Aquesta

A l’Atenció Primària
existeixen mesures
preventives clau
per a l’abordatge
de la MPOC
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classificació de gravetat en la MPOC ha estat
proposada per diferents guies i autors, ja que
contempla una valoració multidimensional
amb una bona capacitat de predicció de risc
10,19,20
. L’índex BODEx ha mostrat un elevat grau
de correlació i una bona capacitat pronòstic
comparable a l’Índex BODE 10. Així i tot, en els
casos de major grau d’obstrucció o quan el BODEx és ≥5, si és possible fer un Walking Test,
es recomana fer el BODE per incloure la intolerància a l’exercici físic dins d’aquesta avaluació
predictiva 2,10.
El grau de dispnea està inclòs en la valoració
del BODEx, però aquest indicador analitzat de
forma aïllada, també va descriure patrons de
major dispnea en els aguditzadors i va ser estadísticament significativa. Cal tenir en compte
que aquí es tractava del grau basal de dispnea,
confirmant que hi ha més risc de reagudització en els pacients amb un valor basal
de dispnea major. Cal fer esment de què, en
el cas de la dispnea, valors basals elevats implicaran una disminució en la qualitat de vida del
pacient 1,36.
Tot i això, actualment s’accepta que la MPOC
té repercussions més enllà de la dispnea. Per
aquest motiu, s’ha començat a recomanar
altres instruments d’avaluació que mesuren l’impacte en la qualitat de vida, com
són el COPD Assessment Test (CAT) i el COPD
Control Questionnaire (CCQ) 1.
El grau d’obstrucció (sigui mesurat amb FEV1
com directament amb la classificació GOLD)
tingué una relació significativa amb el risc de
reaguditzacions: a major grau d’obstrucció
de la via aèria, major risc de reaguditzacions 1,10.
En aquest estudi no es va trobar relació estadísticament significativa tot i que sí relació
clínicament rellevant entre patir reaguditzacions i el grau de tabaquisme (paquets/
any). La Guía Española de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 10,25 inclou el tabac
dins de la definició de malaltia, destacant el seu
paper etiològic fonamental en la patogènia de
la MPOC, és per això que tot i no tenir resultats
concloents en aquest apartat de les reaguditzacions, no podem abandonar l’interès professional en la prevenció d’aquest hàbit nociu 1,10,35.
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L’anàlisi de l’exercici físic i de l’IMC no va
donar cap diferència entre els dos grups
tot i la bibliografia que apunta a la millora de
pronòstic amb el bon control d’aquests determinants de salut 14.
A partir del Model Predictiu proposat pel Random Forest i afegint la potència estadística de
l’anàlisi bivariant i multivariant, es proposa
un Model de Predicció d’Exacerbacions
amb valors molt elevats de Sensibilitat (0,90),
Especificitat (0,73), VPP (0,90) i VPN (0,73)
que inclourà, per ordre d’importància del
seu valor predictiu d’exacerbacions:
1. Història prèvia d’exacerbacions.
2. BODEx.
3. Edat.
4. Any diagnòstic.
5. FEV1.
6. GOLD.
7. Grau de dispnea.
8. Ús de LABA/LAMA.
9. GMA amb Complexitat.
Aquesta anàlisi qualitativa dóna validesa al model, ja que valors superiors a 0,7 són considerats un bon resultat de cribratge:
- Hi ha un 90% de probabilitats de classificar un subjecte reaguditzador i que realment ho sigui (veritable positiu, és a dir:
un veritable reaguditzador).
- Hi ha un 73% de probabilitats de què un
subjecte classificat com a no reaguditzador, realment ho sigui (veritable negatiu,
és a dir: un veritable no-reaguditzador).
La revisió bibliogràfica aposta en un futur per
biomarcadors, per tal de trobar nous predictors
d’exacerbacions, tot i que encara tenen associacions estadístiques pobres 1,15,23,32.

El model proposat es basa en molts criteris resultants de l’entrevista clínica sobre símptomes, antecedents i valoracions
espiromètriques, un camp on l’atenció
primària i la infermera tenen un paper rellevant en la prevenció terciària.
L’empoderament infermer és clau en
l’abordatge d’aquestes patologies
cròniques multifactorials.[]
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