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Grups de recerca internacionals estudien els mecanismes immunològics que poden intervenir en la major
gravetat i mortalitat de la COVID-19, donada la variable presentació clínica d’aquesta. Es va comparar el
genoma de 659 pacients amb pneumònia potencialment mortal amb 534 amb infecció asimptomàtica o
benigna. En 23 (3,5%) pacients del primer grup de 17
a 77 anys, ambdós sexes i diferents ètnies, es van trobar defectes genètics coneguts o nous en 8 dels 13
locus implicats en la inducció i amplificació del receptor Toll 3 i el factor regulador 7 del interferon, dependents del interferon tipus 1. Consideren que
l’administració d’interferon podria ser beneficiosa, en
pacients seleccionats, en les etapes inicials de la infecció per SARS-CoV-2.
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S’han identificat altres formes de transmissió del virus
Zika, apart de la picadura de mosquits del gènere Aedes, com la transmissió vertical per semen, secreció
vaginal i llet materna. Es presenta un cas de un nadó
normal, nascut d’una mare, que en un embaràs anterior havia tingut un nen afectat de microcefàlia greu.
Aquest segon nadó va desenvolupar microcefàlia al
mes de vida. Havia rebut lactància materna exclusiva i
es va detectar el virus Zika en la llet materna.
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Clinical experience with brivaracetam
in a series of 46 children
Visa-Reñé N1, Raspall-Chaure M2, ParedesCarmona F1, Sala-Coromina J2, MacayaRuiz A2

Les sals dels àcids fenilacètic i fenilbutíric s’usen en el
tractament de la hiperamonièmia causada pels trastorns del cicle de la urea. Un nou mètode de mesura
de la fenilacetilglutamina en orina ajuda a avaluar el
compliment del tractament, de manera que s’optimitza
i monitoritza millor la teràpia.
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Epilepsy Behav. 2020;107: 107067

Estudi observacional retrospectiu amb els objectius
d’analitzar la eficàcia del tractament als 12 mesos i la
seguretat als 3, 6 i 12 mesos. Es van incloure 46 pacients menors de 18 anys diagnosticats d’epilèpsia focal o generalitzada. La taxa de resposta va ser del
65%, i es van observar efectes adversos, principalment
mareig i irritabilitat en el 43%, fet que va condicionar la
retirada de la medicació en 16 pacients (34%)

Medicine (Baltimore). 2019;98(20):e15532

Cas clínic d’una nena de 2 anys, nascuda d’una mare
amb infecció confirmada pel virus Zika (VZ) durant
l’embaràs. Al néixer presentava microcefàlia i alteracions neurològiques compatibles amb la síndrome de
VZ congènita, malgrat que les proves VZ-RNA i IgM
van ser negatives, així com les IgG efectuades seriadament en el curs de 18 mesos. Als 21 mesos va presentar seroconversió. Es considera que com a conseqüència de la infecció prenatal es van danyar els
òrgans intraúter, la infecció activa va finalitzar abans
del part, i el sistema immune de la nena va ser incapaç de donar les respostes considerades necessàries
per la confirmació del diagnòstic microbiològic.

zar al menys 3 medicions de la taxa de filtrat glomerular (TFG) i la masa ventricular esquerra indexada a
l’altura (MVEI), des de l’ inici del tractament. En els
pacients que tenien resultats normals inicials les taxes
van mantenir-se estables. Amb funció renal baixa i hipertròfia ventricular esquerra, la TFG va experimentar
lleugera disminució i/o increment de la MVEI.
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Publiquen les dades de 10 anys de teràpia de reemplaçament amb l’enzim agalsidasa alfa. Es van realit-
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Estudi efectuat per 2 grups d’estudi reumatològic internacionals, PRINTO i PRCSG. Valoren la eficàcia, seguretat i farmacocinètica de belimumab en 93 pacients de 5 a 17 anys afectes de lupus eritematós
sistèmic inicial. La farmacocinètica i el risc–benefici
són consistents amb els estudis d’adults, amb dosi
recomanada de 10 mg/Kg cada 4 setmanes.
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