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detectat més sovint en el grup de les encefalitis autoimmunitàries. Tot i que es tractava de quadres aguts,
33 dels 116 pacients van presentar recaiguda i vam
necessitar immunosupressió més perllongada. El 85%
dels pacients va evolucionar a curació, 17 van tenir
seqüeles, algunes greus, i un va morir. És important
incloure la detecció d’aquests anticossos en l’estudi
de les SDA i les encefalitis, ja que té implicacions en el
tractament i el pronòstic.
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L’objectiu del treball és desenvolupar i validar nous
criteris de classificació basats en l’evidència de les
febres hereditàries recurrents (FHR) i febres periòdiques no hereditàries, aftosis, faringitis i adenitis
(FPAFA). Un panell de 25 clínics i 8 genetistes de diversos centres internacionals van classificar aleatòriament 360 pacients de l’Eurofever Registry, i van
arribar a un consens per 281 (78%). La nova classificació té alta sensibilitat i especificitat, tant per les
FRH com per les FPAFA.
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Estudi multicèntric, prospectiu, dut a terme en quaranta centres espanyols i liderat per l’Hospital Clínic.
S’han recollit dades clíniques, analítiques, imatges de
ressonància magnètica cerebral, i mostres de sèrum i
líquid cefalorraquidi de pacients diagnosticats de síndromes desmielinitzants agudes (SDA: encefalomielitis
aguda disseminada, neuritis òptica, mielitis i espectre
neuromielitis òptica) o bé d’encefalitis (infeccioses, autoimmunitàries o de causa no filiada). En total, es van
incloure 239 infants amb SDA i 296 amb encefalitis.
D’aquests, 116 (94 infants amb SDA i 22 amb encefalitis) van mostrar presència d’anticossos de la glucoproteïna oligodendrocitària de la mielina (anti-MOG,
Myelin Oligodendrocyte Glicoprotein), que és l’anticòs
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La microlitiasi alveolar pulmonar està causada per
variants en el gen SLC34A2, que codifica la proteïna
transportadora de fosfat depenent del sodi, i fa que es
dipositin micròlits (concrecions de fosfat de Ca) als
àlveols pulmonars.
En aquest estudi internacional s’ha seqüenciat l’ADN
de catorze pacients (deu malalts i quatre familiars) i
s’han identificat vuit variants al·lèliques noves del
gen. S’ha trobat associació entre la gravetat de la
malaltia i la gravetat de les variants, que caldrà seguir
investigant.
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Es van diagnosticar d’infecció per VZ, 163 dones embarassades (112 asimptomàtiques). De 143 nadons,
tres van patir la síndrome del VZ congènita i onze van
tenir altres problemes probablement relacionats). Es
va calcular el 10% de risc neurològic i auditiu. Recomanen seguir l’evolució per detectar possibles manifestacions tardanes.
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Estudi fet, majoritàriament, en col·laboració amb el
Departament de Psiquiatria / Psicologia de l’Hospital
Universitari Dexeus de Barcelona. A causa de
l’augment significatiu de programes sobre sexualitat
en mitjans de comunicació i socials, així com l’ús de
pornografia per Internet en cas d’adolescents i adults
joves, l’objectiu era conèixer millor l’ús de pornografia
que fan els adolescents, quines variables prediuen
aquest ús i quines poden moderar l’abast de l’efecte
de la pornografia en les variables de criteri.
D’una llista d’escoles secundàries proporcionada pel
Govern català, es van incloure per l’enquesta,14 centres amb un total de 1.500 estudiants adolescents de
14-18 anys, de diferents àrees geogràfiques i estatus
econòmics. L’enquesta tenia 102 ítems, amb variables
de disposició (gènere, orientació sexual, religió, drogues), desenvolupament (edat, experiència sexual),
socials (família, possible victimització), de criteri (conductes de risc i actituds permissives) i ús de mitjans.
Resultats en percentatges: orientació sexual: 90 heterosexuals, 2,1 homosexuals, 3,9 bisexuals, 3,6 no
definits. Religió: 36 catòlics, 4,9 musulmans, 5 altres
religions, 53,8 ateus. Ús/abús de drogues: 20. Experiència sexual: 33 (edat d’inici 15-16 anys). Abús sexual: 6,5. Ús de mitjans: 25,6, i d’aquests, el 43%
usaven pornografia.
L’ús de pornografia es va relacionar principalment
amb ser home, de més edat, ser bisexual o indefinit,
fer ús de drogues, i no ser musulmà.
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Estudi prospectiu observacional de nou centres espanyols i europeus fet per pediatres i obstetres. Estudien dones que van viatjar a àrees endèmiques de
Zika (VZ) durant l’embaràs, o en els 2 mesos previs, i
també si les seves parelles ho van fer 6 mesos abans.
Els fills van ser seguits durant 2 anys.
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