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1. Introducció 
 

La litiasi renal és una patologia que consisteix en la formació de càlculs al 
sistema urinari. És una de les malalties més freqüents que afecta al 
funcionament del sistema renal. La seva etiologia és diversa ja que trobem 
casos amb un component genètic (producció excessiva d’oxalat produïnt 
depòsits als diferents òrgans, denominat oxalosis on els nens afectats 
presenten mortalitat elevada) i d’altres que la seva aparició és secundària 
(degut a anomalies metabòliques) [1]. 

 
 
1.1. Tipus de càlculs renals 
 
Al llarg dels anys s’han identificat molts tipus diferents de càlculs i aquest 

fet ha donat lloc a l’aparició d’una classificació complexa caracteritzada pel 
tipus de càlcul i a la vegada pels subtipus que presenta cada tipus de cristall 
de manera concreta. Així, doncs, els càlculs urinaris s’ha classificat en cinc 
grans grups propossats per Robertson i Peacock [2]: 

 
 
    

Grups càlculs Tipus específic de classe 

Càlculs càlcics --- 
Càlculs d’origen infecciós Estruvita, 

Neuberita (Trimagnessifosfat). 
Càlculs d’àcid úric Àcid úric, 

Àcid úric dihidrat 
Càlculs de cistina Cistina 

Càlculs “rars” depenents 
de la malaltia. 

Xantina, 
2,8-dihidroxiadenina, 

Àcid oròtic 
  
 
En el cas dels càlculs càlcics, es subdivideixen en cinc tipus diferents 

depenent de les seves característiques, així en aquest cas trobem (Figures 1-
5) [2]: 

 
       

 
Grup Característiques específiques 

Càlculs d’oxalat càlcic 
monohidrat (COM) 

Textura radial fibrosa densa, rica en monohidrat. 

Càlculs d’oxalat càlcic 
dihidrat (COD) 

Estructures agregades de gra gruixut, dihidrat. 

Apatita (HAP) + COD Estructures d’oxalat càlcic i apatita. 
HAP Càlculs majoritàriament d’apatita. 
Brishita (BRU) Càlculs de brushita. 

 

   Taula 1: Classificació dels càlculs urinaris.  

Taula 2: Classificació dels càlculs d’oxalat 

càlcic 
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Els càlculs d’oxalat càlcic són els més 
nombrosos, i aquests es poden presentar 
en grau d’hidratació diferent i en condicions 
bioquímiques urinàries diferents. Existeixen 
tres formes d’hidratació, els monohidrat, els 
dihidrat i els trihidrat, encara que “in vivo” 
s’ha demostrat una transformació de COD a 
COM, procès acunyat pel científic japonés 
Susumu Torigoei denominat 
whewellitization, que consisteix en la 
pèrdua d’una molècula d’aigua donant lloc a 
la forma termodinàmicament estable, el 
COM [1]. Per tant, els càlculs COM serien els 

manco solubles i els més termodinàmicament estables, mentre que els 
càlculs COD seràn els més solubles i termodinàmicament inestables [3]. 
Degut a les propietats termodinàmiques, el càlcul de tipus I (COM) seria el 
més freqüent encara que en un mateix càlcul poden coexistir diferents tipus 
de textura (per exemple COM i COD) [4]. 
 

L’estudi dels components presents al càlcul i la morfologia d’aquest ajuden 
a saber les condicions patològiques que han propiciat la formació del càlcul. 
La varietat en les textures dels càlculs d’oxalat càlcic s’han reduït a quatre 
tipus bàsics, i es mostren a les Figures 6-9:  

 
I. Concèntrica, típica de l’oxalat càlcic monohidrat (COM, whewellite). 

II. Gra fi, textura irregular del monohidrat. 

Figura 1: Agregats de COM disposats 
radialment. 

Figura 2: Càlcul amb cristalls COD. 

Figura 3: Estructura mixta d’oxalat 

càlcic (oscur) i apatita (brillant). 
Figura 4: Càlcul pur d’apatita. 

 

Figura 5: Càlcul pur de brushita. 
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III. Textura mosaica del monohidrat, a vegades amb presència de 
components del dihidrat (COD, weddellite). 

IV. Ideomòrfica, dihidrat irregular. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Com hem dit anteriorment, existeixen diferents textures en els càlculs 

d’oxalat càlcic, això és degut a la diferència en el seu estat d’hidratació. 
L’elevada probabilitat de que els càlculs analitzats siguin COM, degut a la 
seva estabilitat, pot ser degut o bé a una formació primària de whewellite o 
bé a una transformació de weddellite a whewellite [5]. 

 
 La composició química del càlcul ens ajuda a saber les possibles 
alteracions bioquímiques que es dónen dins l’organisme. Mentre que els 
càlculs COM apareixen amb una elevada concentració d’oxalat i una 
concentració normal o baixa de calci en orina, els càlculs COD són calci 
depenents, és a dir, apareixen amb concentracions elevades de calci en orina 
i concentracions normals o elevades d’oxalat [6].  

 
 

1.2. Formació dels càlculs renals 
 

L’orina és un líquid biològic que consta de diferents components que 
afecten a la formació del càlcul, i si aquest ja està format, al seu creixement. 
Entre aquests components trobem: ió magnesi, pirofosfat, citrat, heparina, 
RNA. Aquests inhibirien el creixement del càlcul COD, o el procès de 
whewellitization [7][8]. 

 

Figura 6: Secció fina del càlcul tipus I. Figura 7: Secció fina del càlcul tipus 

II. 

Figura 8: Secció fina del càlcul tipus 

III. 
Figura 9: Secció fina del càlcul tipus 

IV. 
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A més, perquè es dugui a terme la precipitació de càlculs d’oxalat càlcic 
dihidrat (COD; weddellite) són necessàries unes condicions a l’orina com: rati 
elevat [Ca2+]/[Oxalat], presència de sals, baixa presència de citrat ja que 
aquest, com hem dit anteriorment, inhibeix la formació de COD [9]. 

 
La formació de càlculs d’oxalat càlcic dihidrat es deu a una concentració 

elevada de Ca2+, ja que el rati [Ca2+]/[Oxalat] és elevat. En aquest cas 
trobem una hipercalciúria, hiperparatiroïdisme i una hiperabsorció intestinal 
de Ca2+. En el cas del que el càlcul fos d’oxalat càlcic monohidrat es 
presentaria una hiperoxalúria, degut a una disminució del rati 
[Ca2+]/[Oxalat] [3]. 

 
La formació dels càlculs es deu a una sobresaturació i consta de dues 

etapes: nucleació i el creixement. Els càlculs consten de components 
minerals i orgànics. Un mateix component pot cristalitzar de manera diferent 
com ocorr en els càlculs d’oxalat càlcic. 

 
A l’hora d’analitzar un càlcul són moltes les característiques a tenir en 

compte com: color, textura, característiques estructurals, forman, tamany, 
costats. Aquests paràmetres ens dónen informació sobre l’estat de 
transformació del càlcul, els processos cristalins, la conversió i la presència 
d’altres càlculs. Un exemple són els càlculs monohidrat oscurs que es deuen 
a càlculs inactius, més vells mentre que els de color clar ferien referència a 
càlculs actius, de creixement ràpid [10]. 

 
El creixement de cristalls d’oxalat càlcic al sistema urinari humà i la seva 

deposició a les nefrones disminueix la funció renal del pacient. Inicialment, 
quan es forma el càlcul, la majoria de vegades es deu a un càlcul dihidrat 
però amb el temps aquest càlcul es transforma en un càlcul monohidrat 
donant lloc a una estructura morfològica mixta on la superfície és 
característica del dihidrat i el cor/centre és monohidrat [11]. 

 
Aquest fet es demostra en un estudi realitzat a la nostra illa, on 

s’analitzaren 2.442 càlculs de pacients de l’hospital de Son Dureta, 
mitjançant la microscopia estereoscòpica, microscopia electrònica i 
espectrometria infrarroja. Els percentatges es mostren a continuació a la 
Taula 3 [12]. 

 
El creixement dels càlculs d’oxalat càlcic també es pot veure alterat per la 

presència de la mucina. La mucina és una glicoproteïna que potencia el seu 
creixement. A l’orina trobem macromolècules que afecten al càlcul com: THP 
(Tamm-Horsfall mucoproteïna) i nefrocalcina. Pacients amb càlculs 
presentaràn alteracions en l’estructura de la THP i nefrocalcina, afectant a la 
formació del càlcul [13]. 

 
Existeixen estudis que demostren que el consum del te verd afecta a la 

modulació en la cristalització dels càlculs d’oxalat càlcic. El te verd té 
capacitat antioxidant, disminueix la concentració de radicasl lliures d’oxigen 
(ROS) presents a la cèl·lula i així disminueix l’estrès oxidatiu. S’ha demostrat 
que els enllaços d’hidrogen (grups fenol) del te verd interaccionen amb 
l’oxalat. Aquesta interacció inhibeix la formació del càlculs monohidrat (COM) 
i afavoreix/estabilitza els càlculs COD [14]. 
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Tipus de càlcul Percentatge 

Càlculs papil·lars COM 12.9% 
Càlculs de les cavitats renals COM 16.4% 

COD 33.8% 
COD/HAP 11.2% 

HAP 7.1% 
Estruvita (STR) 4.1% 

BRU 0.6% 
Àcid úric (AU) 8.2% 

COD/AU 2.6% 
Cistina (CYS) 1.1% 
Poc freqüents 1.9% 

 
   
1.3. Estudi de la comparació dels càlculs renals 

 
És important duu a terme un diagnòstic ràpid i el més fiable possible sobre 

el càlcul urinari així es podràn establir les mesures terapèutiques apropiades i 
disminuir el risc a patir complicacions. Al llarg dels anys s’han desenvolupat 
nombroses tècniques analítiques, com l’anàlisi químic, microscopia 
electrònica, difracció de raigs X, microscopia estereoscòpica (MEST), 
espectrometria infrarroja (IR), però nombrosos estudis demostren que els 
anàlisis morfoconstitucionals del càlcul són els que aporten una major 
informació d’aquests, basats en els mètodes de MEST i IR [5]. 

 
La tècnica d’espectrometria infrarroja és utilitzada com un mètode analític 

en nombrosos i diversos casos. Dita tècnica és moderadament barata, ràpida, 
capaç d’analitzar mostres inferiors a 1mg i detectar altres components 
diferents als cristal·lins com proteïnes, lípids, entre d’altres. Per dur a terme 
l’anàlisi es necessita preparar pastilles de bromur potàssic (KBr) on 
s’introduirà la mostra. El KBr té l’avantatge que no interfereix en l’espectre.  

 
L’espectrometria infrarroja es basa en l’interacció de la llum infrarroja i els 

enllaços covalents dels components presents en el càlcul donant lloc a una 
aparició de bandes degut a l’absorció. Permet identificar els diferents grups 
funcionals de la molècula que es vol estudiar, en el nostre cas serà el 
component del càlcul urinari [15]. 

 
 
 

2. Objectius 
 

Els principals objectius de la realització del treball de fi de grau foren en 
primer lloc seleccionar un total de 40 mostres de càlculs d’oxalat càlcic 
dihidrat en diferents estadis de transformació en oxalat càlcic monohidrat 
(sense transformació, amb poca transformació, molt transformats i totalment 
transformats, amb un total de 10 mostres per a cada grup). Les mostres 

Taula 3: Classificació dels càlculs renals provinents 

de Son Dureta 
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provenen del Banc de càlculs renals del Laboratori de Investigació en Litiasi 
Renal.  

 
En segon lloc, mitjançant les tècniques de microscopia òptica, microscopia 

electrònica d’escombrada i espectrometria infrarroja es dugué a terme un 
estudi morfològic i en composició dels càlculs per posteriorment comparar els 
results obtinguts amb cada tècnica.  

 
Finalment, es determinà l’eficàcia de l’espectrometria infrarroja per la 

determiació i composició del tipus de càlcul.  
 
 
 

3. Materials i Mètodes 
 

Per dur a terme l’estudi de la composició dels diferents càlculs utilitzarem 
mostres provinents del Banc de càlculs renals del Laboratori de Investigació 
de Litiasi Renal. S’analitzaren un total de 43 mostres d’oxalat càlcic dihidrat 
en diferents estats de transformació, ja que aquests són termodinàmicament 
inestables “in vivo”, llavors, s’agruparen en grups de diferents grau de 
transformació.  

 
En primer lloc es revisaren tots els càlculs provinents de l’Hospital 

Universitari de Son Espases (HUSE) durant l’any 2013 i fins juliol de l’any 
vigent, 2014 per tal d’obtenir el nombre total de casos amb càlculs d’oxalat 
càlcic dihidrat. 

 
El nombre total de càlculs dins el període esmentat anteriorment foren 

801. Dins aquest nombre, trobem càlculs urinaris de diferent composició 
química, tal com s’esmenta en la Taula 1.  

 
Del nombre total de càlculs, 168 foren d’oxalat càlcic dihidrat. Aquests 

darrers es miraren individualment per tal de classificar-los segons el seu 
aspecte externa en quatre grups amb diferent transformació o procès de 
whewellitization, on passen de COD a COM.  

 
A la Taula 4 s’esmenten els quatre grups on els càlculs foren classificats. 
 
Posteriorment, del total de càlculs COD (168) foren triats aproximadament 

uns 40 càlculs, amb un nombre de 10 càlculs dins cada grup esmentat a la 
Taula 4. Individualment, cada càlcul va ser sotmés a l’estudi de les seves 
característiques morfoconstitucionals mitjançant les tècniques que es 
denominen a continuació.  

 
Aquest estudi es dugué a terme mitjançant tres tècniques diferents per tal 

de poder comparar la seva efectivitat posteriorment. Aquestes tres tècniques 
foren: 

1) Microscopia estereoscòpica (MEST) o lupa binocular (LB). 
2) Microscopia electrònica d’escombrada (SEM). 
3) Espectrometria infrarroja (IR). 
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1 Càlcul d’oxalat càlcic dihidrat sense transformació (COD pur) 

2 Càlcul d’oxalat càlcic dihidrat amb poca transformació a 
monohidrat. 

3 Càlcul d’oxalat càlcic dihidrat amb molta transformació a 
monohidrat. 

4 Càlcul d’oxalat càlcic dihidrat totalment transformat a 
monohidrat (COM pur) 

 
 
3.1. Microscopia estereoscòpica (MEST) o lupa binocular (LB). 

 
L’instrument del microscopi estereoscòpic també rep el nom de lupa 

binocular. La visualització de les mostres amb aquest instrument ofereix una 
imatge tal com el seu propi nom indica, estereoscòpica, és a dir, amb tres 
dimensions. 

 
El microscopi estereoscòpic consta de dos oculars, un per a cada ull (és 

binocular) i la seva característica principal és que els angles de cada ocular 
són diferents, així es pot apreciar tota la dimensió de la mostra a estudi, en 
el nostre cas el càlcul.  

 
Amb la lupa binocular es pot veure el tamany del càlcul, el color, la 

brillantor, inclós es poden apreciar les zones on es comença a produir la 
transformació de COD a COM. 

 
Gràcies a un adaptador òptic i una càmara digital es pogueren realitzar 

fotografies dels càlculs que es mostren a l’apartat de Resultats.  
 
 
3.2. Microscopia electrònica d’escombrada (SEM). 
 
El microscopi electrònic d’escombrada (Scanning 

Electron Microscope, SEM) permet l’ampliació de la 
mostra mitjançant el moviment d’electrons accelerats 
que provenen del canyó (Figura 10).  

El SEM consta d’un tub de raigs catòdics mantingut 
al buit. El càtode consta d’un filament de tugnsté que 
quan s’encalenteix emet els electrons. Degut a la 
diferència de potencial, l’ànode atreu als electrons. El 
condensador enfoca el feix dels electrons fins a la 
mostra. Aquests electrons xoquen amb la mostra i en 
molts casos els electrons es desprenen. Són els 
denominats electrons secundaris. Quan es produeix 
l’impacte s’emet una fluorescència que es captada per a 
produir l’imatge resultant.  

 

Taula 4: Classificació dels càlculs COD segons 

el seu grau de transformació. 

Figura 10: Microscopi 

electrònic. 
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Una de les principals característiques del microscopi electrònic 
d’escombrada és la gran profunditat de camp que te, és a dir, es pot 
visualitzar la mostra sencera, obtenint una imatge tridimensional.  

 
Mitjançant l’utilització del SEM es poden dur a terme anàlisis qualitatius del 

càlcul amb la caracterísitca de que dit anàlisi no és destructiu. Aquesta 
característica és comú amb la LB o MEST.  

 
 
3.3. Espectrometria infrarroja (IR). 
 
Actualment s’utilitzen dos tipus diferents d’espectròmetres IR, els 

denominats espectròmetre clàssic o d’escombrada i l’espectròmetre de 
transformada de Fourier (aquest darrer fou l’utilitzat). 

 
El fonament principal de l’espectrometria infrarroja es basa en l’emisió de 

llum IR que disminueix la seva intensitat que passa a través de la mostra, en 
el nostre cas del càlcul, aquest fet el que fa es disminuir els moviments 
vibracionals de la molècula. És molt important que el feix de llum que s’emet 
sobre la mostra sigui continu. Els dos tipus principals de fonts de llum 
utilitzades són el filament blanc incandescent de Nerst (diòxid de circoni) i el 
denominat Globar de carbur de silici (opera a una temperatura de 1.500K). la 
radiació residual queda registrada pel detector més utilitzat és el DTGS 
(sulfat de triglicina deuterat). A continuació a la Figura 11 es mostra un 
esquema d’un espectròmetre de transformada de Fourier. 

 

Figura 11: Esquema d’un espectròmetre IR de transformada de Fourier. 



 12 

3.4. L’espectròmetre de transformada de Fourier. 
 
La tècnica utilitzant l’espectròmetre de transformada de Fourier (FT-IR) 

s’utilitza com a mètode estàndar degut a les grans quantitats de mostres a 
processar i el poc temps emprat per a cada mostra, així la tècnica esmentada 
anteriorment, l’anàlisi per expectròmetre clàssic o d’escombrada ha quedat 
desplaçada. 

 
La característica principal de 

l’espectròmetre de transformada de 
Fourier es basa amb la transformació 
mitjançant un interferograma del 
domini de freqüències al domini de 
temps, per tot seguit, tornar a 
transformar-lo en frreqüència 
mitjançant l’operació matemàtica de 
Fourier. 

 
El feix de llum travessa una placa 

de KBr o CsI i va cap a 
l’interferòmetre de Michelson. Aquest 
feix de llum incideix sobre dos miralls, un fixe i l’altre mòbil. La radiació 
travessa la mostra on depenent de les vibracions d’aquesta s’absorbirà d’una 
manera o una altra. Les senyals òptiques que arriben al detector són 
transformades en senyals elèctriques i posteriorment emmagatzemades a 
l’ordinador. Aquest ordinador transforma les senyals a freqüències, produïnt 
el caracterísitc espectre de bandes (Figura 12). 

 
Les tres principals avantatges de l’espectròmetre FTIR són:
 
1.- Disminució del temps: el feix de llum de totes les longituds es registra 

a la vegada. 
 
2.- Millor relació senyal-renou. 
 
3.- Elevada precissió en el nombre d’ones.  
 
Un dels principals inconvenients de la tècnica d’espectrometria infrarroja 

és que es tracta d’una tècnica destructiva, ja que és necessari obtenir un 
fragment de la mostra en el nostre cas el càlcul per a poder fragmentar-lo 
per a la posterior formació de la pastilla. 

 
Llavors si es fragmenta el càlcul es perden moltrs de les característiques 

generals que es poden veure a simple vista o amb l’ajuda dels dos 
microscopis esmentats anteriorment, com podria ser el tamany, el nombre 
d’aristes típiques dels càlculs COD, la brillantor, el color, la presència de 
grànuls indicatius de la formació de cristalls de COM sobre un càlcul que 
inicialment era COD, entre d’altres.  

 
 
 
 

Figura 12: Espectròmetre dels Serveis 

Cientificotècnics de l’UIB. 
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3.5. Preparació de mostres.  
 

Una de les principals 
característiques de l’anàlisis 
mitjançant espectroscopia infrarroja és 
la capacitat de dur a terme l’estudi en 
els tres estats d’agregació (sòlid, 
líquid, gas). Aquest fet suposa un gran 
avantatge. En el nostre cas les 
mostres seràn sòlides (càlculs). 

 
Per dur a terme la tècnica amb 

mostres sòlides existeixen dues 
maneres: com a suspensió amb oli i 
com pastilles de Bromur potàssic 
(KBr). Nosaltres utilitzarem la darrera 
(Figura 13).  

 
La substància a analitzar, en el nostre cas el càlcul, es mescla amb una 

proporció d’entre 10 i 100 vegades juntament amb el KBr dins un morter 
d’àgata i es comprimeix al buit amb una premsa hidràulica. Es forma una 
pastilla semblant a un cristall. El principal avantatge d’utilitzar el KBr per a 
preparar les mostres és que no presenta interferències, no presenta bandes 
pròpies a l’espectre IR. Ara bé, un dels principals inconvenients de la seva 
utilització és la propietat higroscòpica del KBr, produïnt traçes d’humitat. 
Degut a això pot aparèixer una banda dèbil a 3.450 cm-1 [16]. 

 
 

4. Resultats 
 

A continuació es mostren els resultats obtinguts després de realitzar la 
comparació entre els diferents mètodes esmentats anteriorment. 

 
Primerament s’ha fet una taula resum on es mostren totes les dades 

obtingudes dels 43 càlculs analitzats a més d’una característica visual com és 
l’aparença al que hem denominat el color del càlcul. Com hem dit en apartats 
anteriors, el color del càlcul ens dóna una idea aproximada de l’estat de 
transformació d’aquest ja que a més estat de transformació presenta un 
color més oscur i a manco estat de transformació presenta un color més clar.  

 
Cal destacar que en l’apartat de documentació gràfica es mostraràn les 

imatges obtingudes per cada mètode utilitzat: microscopi estereoscòpic 
(MEST), microscopi electrònic d’escombrada (SEM) i espectròmetre infrarroig 
(IR) només d’un càlcul de cada segons la transformació d’aquest.

 
Per finalitzar amb l’apartat de resultats es parla de l’estadística dels 

espectres infrarrojos per a valorar l’efectivitat del mètode emprat, ja que és 
necessari comprovar si els resultats obtinguts amb IR coincideixen amb els 
resultats obtinguts amb els altres mètodes.  

 
 

Figura 13: Material per a la realització de les 

pastilles de KBr. 
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4.1. Taula resum del color dels càlculs i del grau de transformació 
segons observació amb lupa binocular (LB), microscopi 
electrònic (SEM) i espectròmetre infrarroig (IR). 

Ref. Color* Estat de 
transformació 

amb LB** 

Estat de 
transformació 
amb SEM** 

Estat de 
transformació 
amb IR*** 

4671SD m 3 3 COM 
4687SD m 3 3 COM 
4696SD m 4 - COM 
4710SD m 2 2 COD 
4725SD g 1 2 COD 
4749SD m 4 3 COM 
4755SD g 1 1 COD 
4784SD g 2 2 COD 
4808SD g 1 2 COD 
4816SD a 2 3 COD 
4857SD m 4 4 COM 
4859SD m 3 4 COM 
4882SD m 3 3 COM 
4902SD m 3 3 COM 
4904SD m 4 3 COM 
4921SD g 1 1 COD 
4928SD g 1 2 COD 
4939SD g 1 1 COD 
4946SD m 2 1 COD 
4966SD m 3 3 COM 
4967SD a 2 2 COD 
5014SD g 1 1 COD 
5015SD m 4 3 COD 
5018SD m 4 3 COD 
5056SD g 1 1 COD 
5065SD m 3 4 COD 
5075SD m 4 3 COM 
5092SD g 2 1 COD 
5117SD m 4 3 COM 
5121SD g 1 1 COD 
5149SD m + g 3 3 COM 
5151SD g 1 1 COD 
5153SD g 2 2 COD 
5172SD m 2 1 COD 
5203SD m + g 3 3 COD 
5283SD m 1 1 COD 
5289SD m 3 3 COM 
5321SD m 2 1 COD 
5359SD m 4 - COM 
5362SD m 4 3 COM 
5399SD g 1 1 COD 
5424SD m 2 1 COD 
5463SD m 4 4 COM 

* m:marró, g:groc, a:arena, m + g: marró + groc.  
** estat de transformació observat amb LB i SEM segons la classificació 

indicada a la Taula 4.  
*** la tècnica IR indica si el càlcul correspon a COM ! oxalat càlcic 

monohidrat o COD ! oxalat càlcic dihidrat.  
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Els càlculs provenen de pacients de HUSE i degut a la llei de protecció de 

les dades, cada pacient es anomenat mitjançant un codi de referència (Ref.). 
 
Com hem vist a l’apartat d’introducció, existeixen nombrosos tipus de 

càlculs, i si parlem en concret de càlculs d’oxalat càlcic també, ja que depèn 
del tipus d’hidratació i de la seva morfologia així com s’explica a la Taula 2. 
En el nostre cas parlem de càlculs d’oxalat càlcic dihidrat (COD). 

 
El color del càlcul és una característica important ja que ens dóna una 

lleugera informació de la transformació cap a la forma termodinàmicament 
estable, que recordem, és la COM. Els càlculs més joves, formats com a COD 
inicialment presenten un color grogós (g) i no solen presentar transformació, 
llavors entrarien dins el denominat grup 1 de l’estudi. 

 
En alguns casos podem trobar-nos davant de càlculs amb doble coloració 

com és el cas de zones grogues i zones més marronenques (m + g), això ens 
indica que a les zones més oscures ja hi ha transformació, ja sigui un inici 
d’aquesta (denominació dins el grup 2) o un color totalment marró que ens 
trobariem dins els càlculs dels grups 3 i 4. 

 
A més, poden existir càlculs d’un color arena (a) on a simple vista pareixen 

càlculs del grup 2 degut a una coloració lleugerament oscura i més opaca 
però caldria dur a terme un exàmen més detingut amb els mètodes exposats.  

 
Les fotografies que es prengueren amb els dos microscopis, estereoscòpic 

o electrònic ens dónen una informació del càlcul molt més detallada i 
exhaustiva ja que a simple vista hi ha característiques que s’escapen i no es 
poden apreciar. Gràcies a les imatges podem classificar els càlculs dins els 
denominats grups de classificació encara que en alguns casos no coincideixen 
els nombres ja que les característiques que es poden visualitzar amb el SEM 
són més clares degut als augments de l’aparell. 

 
Per acabar, els espectres obtinguts amb l’espectrometria infrarroja només 

ens informen si el càlcul és de COD o COM, i en molts casos càlculs que eren 
originaris de COD, degut a la seva transformació, ens dónen uns espectres 
típics de COM, però si observem les imatges dels microscopies veiem que 
inicialment es formaren com a COD.  

 
 
4.2. Espectres IR dels patrons. 
 
Per a poder determinar si els espectres obtinguts de les 43 mostres de 

càlculs que s’analitzaren mitjançant espectrometria infrarroja eren típics de 
càlculs COD o COM es realitzaren dos espectres patrons on s’utilitzaren dues 
mostres pures de COD i COM. El programa utilitzat per a la seva obtenció fou 
Opus 6.5. beta. 

 
La realització d’aquests patrons és útil per a comparar la longitud d’ona on 

solen aparéixer els pics típics de cada un dels tipus d’oxalat càlcic. 
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A la Figura 14 es mostra l’espectre obtingut de COD. Els pics es mostren 
a diferents longituds d’ona en unitats de cm-1.  

 
A dins els cercles es mostren les tres principals característiques dels pics 

típics en cada un dels casos. En primer lloc, cal recordar que la diferència 
bàsica entre COD i COM és el seu estat d’hidratació. La molècula d’aigua 
absorbeix entre la zona de 3.500-3.000cm-1. En el nostre cas les dues 
molècules d’aigua típiques de COD absorbeixen a una longitud d’ona de 
3.454cm-1 i apareix com una sola banda poc intensa (cercle blau). 

 
La principal diferència entre l’espectre IR del COD i COM es visualitzen als 

pics representats amb cercles vermell i verd. El pic representat a la longitud 
d’ona de 781cm-1 és una banda més ampla i manco intensa, mentre que a la 
zona d’entre 950 i 885cm-1 només apareix un pic típic del COD.  

 
Amb aquestes tres bandes podem comparar els resultats obtinguts amb 

l’espectre del COM. 
 
A la Figura 15 es mostra l’espectre obtingut del COM. Els pics també es 

mostren a diferent longitud d’ona amb unitats de cm-1. 
 
Es visualitzen tres cercles de diferent color, iguals que els representats a la 

Figura 14.  
 

Figura 14: Espectre obtingut d’un càlcul pur COD. 
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En primer lloc, el càlcul COM conté una sola molècula d’aigua, 
aquesta absorbeix a una longitud d’ona d’entre 3.500-3.000cm-1. 
Concretament, al COM la molècula d’aigua es desdobla i surten més d’un 
pic (cercle blau). Si comparem ambdós cercles de les Figures 14 i 15 
és una de les característiques més visuals dels espectres. 

 
Per altre lloc, la banda que apareix a la longitud d’ona de 780cm-1 és més 

intensa i manco ampla que la que apareix al COD (cercle verd). Per acabar, 
les bandes que apareixen a 950 i 885cm-1 són típiques del COM (cercle 
vermell).  

 
Per tant, per a saber si l’espectre obtingut de les mostres analitzades és 

típic de COD o de COM els compararem amb els de les Figures 14 i 15.   
 
 
4.3. Documentació gràfica. 

 
A continuació es mostren les imatges obtingudes amb les diferents 

tècniques amb les quals les mostres foren analitzades. Recordar que les 
mostres s’agruparen en 4 grups depenent del procès de transformació de 
COD a COM, així, el grup 1 no presenten transformació i el grup 4 presenten 
una transformació total.  

 
*Només es presenten els resultats d’un càlcul per a cada grup.  

Figura 15: Espectre obtingut d’un càlcul pur COM. 
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Càlcul sense transformació (grup 1) 
 

A la Figura 16 es mostra el 
càlcul de Ref:4921SD que 
correspon al grup de 
transformació 1, és a dir, sense 
transformació. 

 
Es tracta d’un càlcul d’uns 

9mm2. 
 

Com hem dit en apartats 
anteriors, el color ens dóna una 
idea de l’estat de transformació 
del càlcul, llavors aquest en 
concret és un càlcul jove ja que 
presenta una aparença de color 
blanquinosa on es pot visualitzar 
que a les puntes dels cristalls 

són quasi transparents.  
 
  

 
Per altra banda, una 

de les característiques 
que més s’observen 
visualment parlant, és 
la brillantor del càlcul. 
Com s’aprecia a la 
Figura 16, es tracta 
d’un càlcul brillant, 
això es degut a la 
presència de COD, 
juntament amb el 
nombre i la presència 
de les aristes de cada 
cristall que conformen 
el càlcul. Quan ens 
trobem davant un 

càlcul amb nombroses 
aristes que conformen 
els cristalls típics amb 

forma de romboide, es tracta d’un càlcul de COD.  
 
La Figura 17 es tracta d’una imatge extreta amb el SEM del càlcul amb 

Ref:4921SD. 
 
La fotografia és un detall a 110X de la part superior dreta del càlcul que es 

mostra amb MEST a la Figura 16. Cal destacar també que ambdues imatges 
són de la mateixa cara.   

 

Figura 16: Imatge amb MEST/LB del càlcul 

Ref:4921SD. 

Figura 17: Imatge amb SEM del càlcul Ref:4921SD. 
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Amb aquesta imatge es pot corroborar el que deiem amb la imatge del 
MEST: es tracta d’un càlcul sense transformació, totalment COD. En aquest 
cas ens és molt més fàcil apreciar el nombre de les aristes, nombroses 
aristes que conformen els cristalls que conformen el càlcul. La superfície 
d’aquesta és totalment llisa, indicatiu de no transformació, a més sobre els 
cristalls més grossos (forma romboide típica) creixen cristalls més petits. 

 
A continuació, a la Figura 18 es mostra l’espectre infrarroig del càlcul 

amb Ref:4921SD. Els resultat que esperariem obtenir seria un espectre típic 
de COD semblant al patró (Figura 14). 

 
Si ens fixem amb els tres pics típics enmarcats cada un d’ells amb cercles 

de diferent color, veiem que l’espectre infrarroig, efectivament és típic de 
COD. L’espectre presenta un pic a 3.460cm-1 (cercle blau) típic de l’absorció 
de l’aigua. Per altra banda el pic a 781cm-1 (cercle verd) és un pic ample i 
poc intens, als 916cm-1 també ens trobem amb el pic poc pronunciat que 
veiem a la Figura 14 (cercle vermell).  

 
Per tant, en aquest cas concret del càlcul concluim que tots els mètodes 

utilitzats ens dónen idèntics resultats.  

 
 
 
 
 

Figura 18: Espectre obtingut del càlcul Ref:4921SD. 
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Càlcul amb poca transformació (grup 2) 
 

A la Figura 19 es mostra el 
càlcul de Ref:5424SD que 
correspon al grup de 
transformació 2, és a dir, amb 
poca transformació. 

 
Es tracta d’un càlcul d’uns 

35mm2.  
 

Observem que en aquest cas 
el color és més marronenc, 
conferint-li un toc d’opacitat. A 
més el color que es pot apreciar 
a l’interior del càlcul és marró, 
indicatiu de l’inici de 
transformació cap a COM. 

 
Pel que fa a la brillantor del 

càlcul, en aquest cas si 
comparem la Figura 16 amb la Figura 19, veiem que en aquesta darrera la 
brillantor és menor. Per tant, establim que quan el càlcul comença a patir 
procès de transformació cap a COM, es perd brillantor i es guanya opacitat.   

 
Encara i tot així, el mètode MEST ens permet visualitzar la morfologia 

romboide dels cristalls que conformen el càlcul. Llavors, la presència d’aristes 
a la imatge és indicatiu que el càlcul és COD. 

 
La Figura 20 es 

tracta d’una imatge 
extreta amb el SEM 
del càlcul amb 
Ref:5424SD. 

 
La fotografia és un 

detall a 170X. 
 
Les dues imatges 

que es presenten, 
tant amb MEST 
(Figura 19) com 
amb SEM (Figura 
20) són de la 
mateixa cara. 

 
A la fotografia de 

la Figura 20 encara es 
visualitzen els cristalls 
típics amb forma 

romboide dels càlculs COD, però si ens fixem amb la zona resaltada veiem 
que aquest romboide comença a desintegrar-se sobretot per les puntes de 

Figura 19: Imatge amb MEST/LB del càlcul 

Ref:5424SD. 

Figura 20: Imatge amb SEM del càlcul Ref:5424SD. 
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les aristes (com també passa a altres cristalls de la mateixa fotografia) i pel 
centre. Sembla com si el cristall s’hagués romput. Es tracta de la 
transformació cap a COM. Les zones rompudes o en procès de transformació 
cap a COM, amb la tècnica de MEST donarien els resultats de color 
marronenc que anteriorment hem mencionat.  

 
 
 
 
 

A continuació, a la Figura 21 es mostra l’espectre infrarroig del càlcul 
amb Ref:5424SD. Els resultat que esperariem obtenir seria un espectre típic 
de COD encara que no com el del patró (COD pur). El fet que la mostra 
comenci el procès de transformació cap a COM no significa que el càlcul sigui 
COM, quan aquest es formà era COD, de fet les imatges tant de SEM com de 
MEST indiquen que és COD i les nombroses aristes amb forma perfecte i llisa 
ho corroboren.  

 
Si ens fixem amb els tres pics típics enmarcats cada un d’ells amb cercles 

de diferent color, veiem que l’espectre infrarroig, efectivament és típic de 
COD. L’espectre presenta un pic a 3.474cm-1 (cercle blau) típic de l’absorció 
de l’aigua. Per altra banda el pic a 781cm-1 (cercle verd) és un pic ample i un 
poc més intens que el pic als mateixos cm-1 que en el cas anterior (Figura 
18), indicatiu d’inici de transformació, als 916cm-1 també ens trobem amb el 
pic poc pronunciat que veiem a la Figura 14 (cercle vermell).  

 

Figura 21: Espectre obtingut del càlcul Ref:5424SD. 
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Càlcul amb molta transformació (grup 3) 
 
 
A la Figura 22 es mostra el càlcul de Ref:4687SD que correspon al grup 

de transformació 3, és a dir, amb molta transformació. 
 
Es tracta d’un càlcul d’uns 15mm2.  
 

Observem que en aquest cas el 
color pràcticament de tot el càlcul és 
marronenc, conferint-li més opacitat 
juntament amb el seu interior. A més 
s’aprecien buits, indicatius que la 
transformació cap a COM hi és 
present. El color més grogós són les 
zones on el càlcul encara no s’ha 
transformat i encara és COD. 

 
Pel que fa a la brillantor del càlcul, 

en aquest cas si comparem la Figura 
19 amb la Figura 22, veiem que en 
aquesta darrera la brillantor és 
menor llevat de les zones 
groguenques.  

 
Encara i tot així, el mètode MEST 

ens permet visualitzar la morfologia 
romboide dels cristalls que conformen el càlcul. Llavors, la presència d’aristes 
a la imatge és indicatiu que el càlcul inicialment era COD pur. 

 
La Figura 23 es 

tracta d’una imatge 
extreta amb el SEM del 
càlcul amb 
Ref:4687SD.  

 
La fotografia és un 

detall a 60X. 
 
Les dues imatges 

que es presenten, tant 
amb MEST (Figura 
22) com amb SEM 
(Figura 23) són de la 
mateixa cara del 
càlcul. 

 
A la fotografia de la 

Figura 23 es visualitzen 
de manera resaltada 
amb forma de rombe 

dos cristalls superposats típics de COD. Al centre d’aquests cristalls trobem la 

Figura 22: Imatge amb MEST/LB del càlcul 

Ref:4687SD. 

Figura 23: Imatge amb SEM del càlcul Ref:4687SD. 
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transformació del cristall inicial que originalment era COD cap a la formació 
de COM. Els cristalls de COM solen tenir una estructura típica circular sense 
aristes, normalment els costats són llisos, rodons, de petit tamany. Les zones 
interiors del cristall de COM també tenen forma concèntrica, és el més usual. 
Als costat esquerre del lloc resaltat es pot apreciar la presència d’un altre 
cristall de COD amb una arista central i unes puntes que han perdut la forma 
original, juntament amb la superfície del càlcul que ha perdut l’estructura 
llisa.  

 
Sense deixar de mirar aquest cristall i ara ens fixem amb la part resaltada 

amb un cercle trobem un altre cop un cristall típic de COM que sembla que 
sortís del cristall inicial de COD. Aquest fet es degut a que dins el càlcul 
originari de COD ja es dóna el procès de transformació cap a COM, procès 
denominat transformació interna.  

 
Per altra banda al costat dret de la imatge encara s’aprecien de forma 

perfecte els romboides típics dels cristalls de COD amb una superfície llisa, i 
les aristes ben formades. En aquest lloc en concret del càlcul encara no hi ha 
hagut transformació o si en cas contrari ja ha començat el procès de 
whewellitization no es pot apreciar. A la part superior de la fotografia si que 
ja trobem COM.  

 
 
 
A la Figura 24 es mostra l’espectre infrarroig del càlcul mb Ref:4687SD. 

Si comparem l’espectre obtingut amb l’espectre patró del COM pur (Figura 

Figura 24: Espectre obtingut del càlcul Ref:4687SD. 
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15) veiem que ambdós espectres són similars degut al gran procès de 
transformació que ja s’ha duit a terme.  

 
Si ens fixem amb els tres pics típics enmarcats cada un d’ells amb cercles 

de diferent color, veiem que l’espectre infrarroig, efectivament és típic de 
COM. L’espectre presenta un pic a 3.483cm-1 (cercle blau) típic de l’absorció 
de l’aigua on la banda surt desdoblada amb més d’un pic. Per altra banda el 
pic a 781cm-1 (cercle verd) és un pic estret i bastant intens, als 916cm-1 
també ens trobem amb els pics poc pronunciats que veiem a la Figura 15 
(cercle vermell).  

 
Si no haguessim duit a terme l’estudi d’aquest càlcul mitjançant les 

tècniques de MEST i SEM i només ens haguessim fixat amb el resultat 
obtingut de l’espectre IR, hauriem dit que el càlcul és de COM.  

 
 
Càlcul totalment transformat (grup 4) 
 

A la Figura 25 es mostra el 
càlcul de Ref:5463SD, que 
correspon al grup de 
transformació 4, és a dir, 
totalment transformat.  

 
Es tracta d’un càlcul d’uns 

9mm2. 
 

Observem que en aquest cas el 
color del càlcul és pràcticament 
marró oscur i quasi no es poden 
apreciar els cristalls més 
groguencs de COD. Pràcticament 
amb la seva totalitat presenta 
opacitat. 

 
Possiblement, els llocs on 

apareix el color grogós indicariem 
que són cristalls de COD que 
encara no han patit molta 
transformació però si mirassim 
amb el SEM es veuria un procès 

de transformació interna.  
 
Pràcticament, no es visualitzen les puntes de les aristes típiques dels 

cristalls de COD. 
 
La Figura 26 es tracta d’una imatge extreta amb el SEM del càlcul amb 

Ref:5463SD. 
 
És una fotografia general a 95X. Degut al gran tamany del càlcul es 

mostra la part superior dreta. 
 

Figura 25: Imatge amb MEST/LB del càlcul 

Ref:5463SD. 
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La imatge representada amb MEST (Figura 25) és la part oposada del 
càlcul de la imatge representada amb SEM (Figura 26). 

 
Amb 

aquesta imatge 
es pot 
corroborar el 
que deiem amb 
la imatge del 
MEST: es tract 
d’un càlcul 
totalment 
transformat, 
totalment 
COM. En 
aquest cas ens 
és molt més 
difícil apreciar 
el nombre de 
les aristes, es 

pot visualitzar un 
cristall romboide típic 

de COD a la part superior central de la fotografia. Els costats del cristall no 
són llisos indicatius de transformació, es troben dissolts. A la part central de 
la fotografia apareixen nombrosos cristalls circulars, típics de COM.  

 

Figura 26: Imatge amb SEM del càlcul Ref:5463SD. 

Figura 27: Espectre obtingut del càlcul Ref:5463SD. 
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A la Figura 27 es mostra l’espectre infrarroig del càlcul amb Ref:5463SD. 
Si comparem l’espectre obtingut amb l’espectre patró del COM pur (Figura 
15) veiem que ambdós espectres són pràcticament idèntics degut al total 
procès de transformació que ja s’ha duit a terme al càlcul mostra. 

 
Si ens fixem amb els tres pics típics enmarcats cada un d’ells amb cercles 

de diferent color, veiem que l’espectre infrarroig, efectivament és típic de 
COM. L’espectre presenta un pic a 3.444cm-1 (cercle blau) típic de l’absorció 
de l’aigua on la banda surt desdoblada amb més d’un pic. Per altra banda el 
pic a 781cm-1 (cercle verd) és un pic estret i bastant intens, als 950 i a 885 
cm-1 també ens trobem amb els pics poc pronunciats que veiem a la Figura 
15 (cercle vermell). 

 
Si no haguessim duit a terme l’estudi d’aquest càlcul mitjançant les 

tècniques de MEST i SEM i només ens haguessim fixat amb el resultat 
obtingut de l’espectre IR, hauriem dit que el càlcul és de COM.  

 
Llavors establim que és necessari l’utilització de més d’un mètode per dur 

a terme un estudi exhaustiu i detallat dels càlculs dels pacients amb litiasi 
renal.  

 
 
4.4. Estadística de IR. 

 
El programa emprat per dur a terme l’obtenció dels espectres infrarrojos 

fou l’Opus 6.5. beta. 
 
Dit programa ens dóna més informació a més dels espectres, com la 

intensitat relativa de les bandes i la seva amplada, entre d’altres paràmetres. 
A continuació es mostren les mitjanes i les desviacions estàndars del 
paràmetre de la intensitat relativa a un nombre d’ona, el que correspon a 
l’absorció del pic a 780cm-1. 

 
 
 

 
L’espectrometria infrarroja només ens dóna la informació de si el càlcul és 

COD o COM segons els seus components químics, en cap moment contempla 
si aquests càlculs han patit transformació i si és així en quin estat de 
transformació es troba. Per tant nosaltres establim com a punt de tall per la 
transmitància del pic a 780cm-1 el valor de 0,6.  

 

Taula 5: Estadística IR: mitjana i SD de la transmitància corresponent al nº d’ona 

780cm
.-1

per als diferents grups de càlculs de COD segons el seu grau de transformació.  
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Tots aquells valors per davall del punt de tall direm que es tracta de 
càlculs COD mentre que els valors per damunt el punt de tall direm que es 
tracta de càlculs típics de COM. 

 
Si ens fixem amb la Taula 5, els grups de càlculs que presenten uns 

valors per davall del punt de tall són els grups 1 i 2, que recordem que eren 
els grups de càlculs no transformats i poc transformats, respectivament. Els 
seus espectres d’infrarroig eren típics de COD. Per altra banda, per damunt 
del punt de tall són els grups 3 i 4, que recordem que eren els grups de 
càlculs molt transformats i totalment transformats, respectivament. Els seus 
espectres d’infrarroig són típics de COM.  

 
 
 
 

Ref. LB/SEM* FTIR Coherència** 
4671SD 3/4 COM No 
4687SD 3/4 COM No 
4696SD 3/4 COM No 
4710SD 1/2 COD Si 
4725SD 1/2 COD Si 
4749SD 3/4 COM No 
4755SD 1/2 COD Si 
4784SD 1/2 COD Si 
4808SD 1/2 COD Si 
4816SD 1/2 COD Si 
4857SD 3/4 COM No 
4859SD 3/4 COM No 
4882SD 3/4 COM No 
4902SD 3/4 COM No 
4904SD 3/4 COM No 
4921SD 1/2 COD Si 
4928SD 1/2 COD Si 
4939SD 1/2 COD Si 
4946SD 1/2 COD Si 
4966SD 3/4 COM No 
4967SD 1/2 COD Si 
5014SD 1/2 COD Si 
5015SD 3/4 COM No 
5018SD 3/4 COD Si 
5056SD 1/2 COD Si 
5065SD 3/4 COD Si 
5075SD 3/4 COM No 
5092SD 1/2 COD Si 
5117SD 3/4 COM No 
5121SD 1/2 COD Si 
5149SD 3/4 COM No 
5151SD 1/2 COD Si 
5153SD 1/2 COD Si 
5172SD 1/2 COD Si 

Taula 6: Resultats de l’anàlisi dels càlculs de COD segons la tècnica emprada.  
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5203SD 3/4 COD Si 
5283SD 1/2 COD Si 
5289SD 3/4 COM No 
5321SD 1/2 COD Si 
5359SD 3/4 COM No 
5362SD 3/4 COM No 
5399SD 1/2 COD Si 
5424SD 1/2 COD Si 
5463SD 3/4 COM No 

*agrupam 1 i 2 (sense i poc transformats) i 3 i 4 (molt o totalment 
transformats) 

** Si: l’espectre IR correspon al càlcul de COD 
No: l’espectre IR no correspon al càlcul de COD. 
 
A la Taula 6 es mostren els resultats de coincidència o coherència dels 43 

càlculs analitzats. Els percentatges de cada grup: 1/2 (sense i poc 
transformats) i 3/4 (molt i totalment transformats) són: 

 
Grup 1/2 ! 61%  
Grup 3/4 ! 39% 
 
Tots els resultats obtinguts per espectrometria infrarroja haurien de dónar 

uns espectres típics de COD, ja que tots els càlculs origalment eres de COD. 
Degut al procès de transformació, aquests càlculs quan s’analitzen 
mitjanaçant la tècnica IR els resultats que s’obtenen són espectres típics de 
COM.  

 
Els càlculs classificats en el grups 1 i 2 segons la Taula 4, ens dónen uns 

resultats d’espectrometria infrarroja d’espectres típics de COD, ja que dins 
aquests grups la transformació és escasa o nula. Els càlculs classificats en el 
grups 3 i 4 segons la Taula 4, ens dónen uns resultats d’espectrometria 
infrarroja d’espectres típics de COM degut al seu avançat estat de 
transformació. 

  
Però, si observem els resultats obtinguts d’alguns càlculs de la Taula 6 

(resaltats amb negreta) veiem que pertanyen als grups 3 i 4 de 
transformació segons la Taula 4, però que els seu espectre infrarroig 
obtingut és de COD. Aquesta variació es deguda a que quan es visualitzaren 
els càlculs resaltats amb les tècniques de MEST i SEM tenien un estat de 
transformació avançat però que quan es dugué a terme la tècnica 
d’espectrometria infrarroja, com no s’utilitza el càlcul amb la seva totalitat 
sino un fragment d’aquest, possiblement el fragment utilitzat per obtenir 
l’espectre es trobava en un estat de poca transformació i per aquest motiu 
l’espectre obtingut fou de COD. En unes altres paraules, els cristalls 
transformats visualitzats amb MEST i SEM no es corresponen amb el 
fragment del cristall utilitzat amb la tècnica IR.  

 
Corroborem que per dur a terme un estudi complet de cada càlcul és 

necessari l’utilització de les tres tècniques, aquestes són complementàries.  
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5. Conclusions 
 

Després d’haver duit a terme l’estudi exhaustiu i detallat de 43 càlculs del 
banc de càlculs renals del Laboratori de Investigació en Litiasi Renal que a la 
vegada provenen de l’Hospital Universitari de Son Espases (HUSE) podem 
establir que és necessari un diagnòstic fiable per a poder comprendre quines 
han estat les condicions etiològiques dels pacients. 

 
Per aquest motiu, al llarg dels anys s’han desenvolupat nombroses i 

diverses tècniques per tal de dur a terme el millor diagnòstic. Amb el pas del 
temps molts mètodes han quedat envellits i han donat pas als mètodes més 
usuals avui dia, entre els quals destaquem l’espectrometria infrarroja.  

 
L’espectrometria infrarroja és la tècnica més emprada als EE.UU a l’hora 

d’avaluar les característiques constitucionals de cada càlcul. Però com tota 
tècnica presenta avantatges i inconvenients. 

 
Els principals avantatges que presenta el mètode IR són: disminució del 

temps en analitzar la mostra, de tal manera que podem analitzar un gran 
nombre de mostres en poc temps, cosa que abans amb altres mètodes era 
impossible; presenta una elevada precissió en el nombre d’ones de la mostra 
i la quantitat de la mostra que utilitzem per analitzar és mínima. 

 
Per altra banda, els principals inconvenients que presenta la tècnica IR 

són: en primer lloc es tracta d’una tècnica destructiva ja que és necessari 
rompre la mostra per a poder realitzar la pastilla de KBr necessària per 
l’aparell IR. Una de les característiques a l’hora de rompre el càlcul és 
l’utilització d’un morter d’àgata que no contamina la mostra, de fet és el 
mateix material utilitzat per a la realització de la pastilla, llavors ens 
assegurem que la mostra no ha estat contaminada.  

 
El segon inconvenient de la tècnica IR és que només ens dóna una 

informació parcial del càlcul, és a dir, només ens dóna la informació 
constitucional, la morfologia d’aquest no es veu si només utilitzem l’espectre 
infrarroig. 

 
Llavors, establim que la tècnica infrarroja no és suficient per a dur a terme 

un estudi detallat dels càlculs renals. 
 
Poder establir si un càlcul quan s’ha format dins el pacient ho ha fet en 

condicions típiques de COD o de COM és molt important, ja que així 
coneixem l’etiologia de la malaltia. Mentre que els càlculs de COD es formen 
amb unes condicions etiològiques d’hipercalciúria, els càlculs de COM es 
formen quan els nivells de calci són baixos i es veuen augmentats els nivells 
d’oxalat (oxalosis). 

 
Per tant el fet que un pacient amb litiasi renal originada pel creixement 

d’un càlcul COD fa que aquest quan presenti un còlic nefrític per a mitigar el 
dolor begui abundant líquid amb el qual es disminueix el rati de 
[Ca2+]/[Oxalat], l’orina no es troba tan sobresaturada i s’afavoreix la 
transformació del càlcul COD cap a COM (termodinàmicament estable). 
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Aquesta situació indicaria que el càlcul originari era COD però degut a la 

gran transformació que pateix si només realitzassim l’estudi per IR els 
resultats obtinguts serien típics de càlculs COM (veure apartat de 
documentació gràfica), però la morfologia del càlcul possiblement encara 
tindria característiques de COD com les apreciades tècniques de MEST i SEM. 
La tècnica IR no és suficient per establir l’etiologia del càlcul. 

 
També cal tenir en compte que l’estudi del càlcul ha de ser de tot el càlcul, 

no només d’un fragment. Quan visualitzem un càlcul amb MEST ens dóna 
una lleugera idea del grau de transformació que pateix dit càlcul, però 
gràcies als augments del SEM podem veure més detalladament quin tipus de 
transformació té el càlcul. 

 
La transformació del càlcul pot ser superficial, on la superfície del cristall 

de COD perd la seva uniformitat i comencen a aparéixer com a piquets 
indicatiu que comença el període de transformació (procès denominat 
etching). Un altre tipus de transformació de COD a COM és la denominada 
transformació interna, on es veu que el cristall de COD presenta al seu 
interior cristalls típics de COM.  

 
Per tant, el tercer inconvenient és que moltes vegades els resultats 

obtinguts amb ambdós microscopis (MEST i SEM) no coincideixen amb els 
resultats IR. Pot ser que el fragment que e visualitza a les fotografies dels 
microscopis no coincideixi amb el fragment utilitzat per a dur a terme 
l’espectre IR. 

 
Com hem vist a l’apartat de Resultats, els càlculs, sobretot aquells 

classificats com a grup 2 i 3 (poc i molt transformats) presenten a la seva 
estructura zones de COD i de COM. El quart inconvenient és que influirà 
totalment el fragment utilitzat per a realitzar l’espectre. 

 
Concluim per tant en primer lloc, que el mètode d’espectrometria 

infrarroja no és suficient per a dur a terme un estudi detallat dels càlculs i 
que és necessari combinar amb altres tècniques. 

 
En segon lloc, és molt important conéixer les condicions etiològiques que 

s’han donat al pacient a l’hora de formar el càlcul, ja que són diferents en 
COD i COM. 

 
I en darrer lloc, que l’estudi morfoconstitucional del càlcul s’ha de realitzar 

analitzant el càlcul amb la seva totalitat, ja que els resultats obtinguts amb 
les diferents tècniques emprades poden no coincidir i conduir a errades.  
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