Col·leccions Biobanc HUB-ICO-IDIBELL

Col·lecció Banc de Tumors

Mostres congelades i parafinades d’excedents de diagnòstic de les neoplàsies sòlides més freqüents.
• Més de 80.000 mostres congelades de tumors i mostres aparellades no tumorals

Col·lecció Banc de Teixits
Neurològics

Mostres de teixit del sistema nerviós central sa o amb malalties neurològiques i neurodegeneratives,
obtingudes durant el procediment d’autòpsia dels donants. Col·lecció constituïda per mostres congelades de
teixit cerebral.
•
Més de 400 donacions

Col·lecció Biòpsies Excedents
d’Anatomia Patològica

Mostres congelades de teixit no tumoral hepàtic, dèrmic, renal i de mucosa.
• Més de 6.500 donacions

Col·lecció de Líquids Associats a Patologies No Tumorals
Malaltia Inflamatòria
Intestinal

Mostres de pacients amb malaltia inflamatòria intestinal (MII). Col·lecció constituïda per sèrums positius per a
anticossos contra la toxina de Clostridium difficile i sèrums de portadors asimptomàtics.
• Més de 1.500 mostres
• Més de 200 donacions

Transplantament Renal

Mostres de sèrum i limfòcits criopreservats de donants i receptors de transplantament renal.
• Més de 4.500 mostres

Nefritis

Mostres de sèrum i orina de pacients amb nefritis.

Esclerosi Múltiple

Mostres de plasma, sèrum i LCR de donants amb esclerosi múltiple.
• Més de 43.000 mostres
• Més de 2.300 pacients

Malalties Minoritàries
Immunològiques

Mostres de pacients diagnosticats d’alguna malaltia minoritària antiinflamatòria, immunodeficient o
autoinmune. Mostres de sèrum, plasma, ADN i limfòcits criopreservats.
Mostres de plasma, sèrum, ARN i ADN de pacients amb patologia cardiovascular.
Mostres de plasma, sèrum, LCR i ADN de pacients amb ELA.

Cardiologia
Esclerosi Lateral
Amiotròfica
Distròfia de la retina

Mostres d’ADN de pacients amb alguna distròfia retiniana.

Col·leccions Biobanc HUB-ICO-IDIBELL

COVID19
Mostres de plasma, sèrum i buffy-coat de pacients ingressats per COVID19.
Organoids
Mostres d’organoids d’intestí prim sa de pacients operats d’hemicolectomies.
Col·lecció de Líquids Associats a Patologies Tumorals
Subcol·lecció de Limfoma

Mostres de plasma, limfòcits criopreservats i DNA de pacients amb linfoma.

Subcol·lecció de Càncer
de mama

Mostres de sèrum de pacients amb càncer de mama.

