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Detecten el primer nadó bombolla de Catalunya gràcies a la prova del taló | CCMA

Barcelona - Granada

Barcelona - Londres

19 €

19 €

La prova del taló, la punció que es fa als nadons en aquesta part del cos per analitzar la sang i veure si tenen alguna de les 24
malalties que s'analitzen, ha permès detectarel primer cas de nen bombolla a Catalunya, és a dir, el primer nadó en què s’ha
diagnosticat la immunode ciència combinada greu.
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Es tracta d'una malaltia en què el pacient no té sistema immunitari, el que signi ca que ns i tot un refredat li podria causar
la mort. De fet, això és el que els hi passa als nens i nenes que no són diagnosticats ni tractats abans de l'any.
Segons ha informat TV3, aquest primer nadó bombolla català és en Derek, qui està en aïllament a l'Hospital Vall d'Hebron, a
Barcelona, preparant-se per rebre un trasplantament de medul·la, amb més d'un 95% de possibilitats de curar-se
completament.

Els inicis del cribratge d'aquesta malaltia
Cal recordar que el cribratge d'aquesta malaltia es va incorporar el gener del 2017 i durant aquest temps ja s'han analitzat
mostres de 86.000 nens: 75.000 el primer any i 11.000 en el que va de 2018.
El cap de la Unitat d'Infeccioses i Immunode ciències de Pediatria de l'Hospital Vall d'Hebron, Pere Soler, ha explicat que la
incidència és una mica menor de l'esperada, ja que les previsions eren detectar un cas per cada 35.000 o 50.000 analitzats,
tot i que no descarta que aquesta hipòtesi s'acabi complint.

Catalunya, el primer d'Europa
Tanmateix, val a dir que Catalunya és el primer indret d'Europa que ha incorporat el cribratge d'aquesta malaltia a la prova
del taló. I és que, tal com explicar Soler, es necessita una inversió inicial d'entre 200.000 i 300.000 euros i una certa formació
dels analistes que estudien les mostres.
Dues raons que expliquen el perquè alguns països encara no l'han incorporat. No obstant això, i des del punt de vist de
Soler, el cost és «irrisori» si es té en compte el que permet estalviar en tractaments posteriors «només que trobis un o dos
casos anuals».

D'altra banda, aquesta prova del taló també ha permès detectar altres malalties del sistema immunitari que tot i no ser tan
greus, «permeten millorar la qualitat de vida» del nadó anys abans del que es trobarien malalties d'aquest tipus.

#SALUT (http://catalunyadiari.com/tags/salut)

A més

#BARCELONA (http://catalunyadiari.com/tags/barcelona)

(http://self-booking.ligatus.com/?utm_source=ligatus-

de&utm_medium=placement&utm_content=text&utm_campaign=branding) (http://self-booking.ligatus.com/?
utm_source=ligatus-de&utm_medium=placement&utm_content=logo&utm_campaign=branding)
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El Set de Huellas Corazón contiene:Álbum de fotos para 20 fotografías tamaño 10x15cm.Ma...
Set de huellas bebé co...

(https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?
cppv=1&cpp=04qBAHxqNGJWV0dENFF0SExsM0lueWlUaWJPeW41K0cvL0Y4elI5Vzc1RlhSZEVyUlFSWU93bzdIczc3aXhTMGwv
recien-nacidos%2F993-set-de-huellas-bebe-corazon-cuadro-huellasbebe.html%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel)

Granada
Granada - Pensión Olympia

(https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?
cppv=1&cpp=9fMFC3x4YVdJd1pzZUo5RG9MMjJnR1R6aGxsWmNud2syNzBhVDhNTWE4SEtibVVPdG1UNkRDc1ZLUnJuN2svTX
olympia.html%3Futm_medium%3DSPPC%26utm_term%3Dhotel-444410%26utm_medium%3Dexchange%26label%3Dhotel444410_bcwid-65083%26aid%3D331897%26utm_source%3Ddisplay-retargetingcriteo%26af liate_id%3D331897%26checkin%3D2018-09-21%26checkout%3D2018-09-23)

https://catalunyadiari.com/successos/detecten-cas-nen-bombolla-catalunya-gracies-prova-del-talo

3/6

19/3/2018

Detecten el primer cas de nen bombolla a Catalunya gràcies a la prova del taló

Non-selective protein kinase inhibitor
STAUROSPORINE

(https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?
cppv=1&cpp=U%2FgTq3wrNVhJVkYzeWFENkwxQ1lDR1FOQlJENzZjd3JuWEdmd3dubXV6S1pXVk5yU29mU2FtU0RTNkcyd3ora

Barcelona - Granada desde 19 €
¡Reserva ahora!

(https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?
cppv=1&cpp=YSVsvHxqdFNtU3B6cVEyZSs0TDc4SjVUbUpyUHRZUWJtTXgyTXNnQURSTG5uTUpMakFDMzNpWW1GRFlYTzlUU
grx%23%2Fresults%2Ftype%3DR%3Bfrom.iata%3DBCN%3Bto.iata%3DGRX%3Bdep%3D2018-09-21%3Bret%3D2018-0923%3Badults%3D2%3Bchildren%3D0%3Binfants%3D0)
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Nueva berlina Citröen C4 Cactus con asientos Advanced Comfort y 12 ayudas a la conducción
Citroën C4 Cactus

(https://hello.lqm.io/bid_click_track/1quGj7JWIt0/site/f55uhask/ad/1101518?
turl=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Fclk%2F414874057%3B215978154%3Br)

1,39 €€ - Tape Kine s Sport No Elástico Ideal para Vendajes Funcionales y Deportivos ...
Tape Kinefis Sport Ant...

(https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?
cppv=1&cpp=AEsmV3xESmFlSkJVSG1tNW9ZT0pxUkFwYVZlNDF1Tm0wbFlCYVBqOTd2dnFzdWZIR004aGRvdE5GR2ZQdUdHbH
kine s-sport-anticrisis-new-38-cm-10-metros-p40590.html%3Futm_source%3Dcriteoacquisition%26utm_medium%3Dacquisition%26utm_campaign%3Dcustomer_acquisition
Oferit per

(h

COMENTARIS
0 comentarios

Ordenar por Más recientes

Agregar un comentario...

Plugin de comentarios de Facebook
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Segueix-nos
facebook (https://www.facebook.com/catalunyadiari)
twitter (http://twitter.com/catalunyadiari)
youtube (https://www.youtube.com/channel/ucysdenilcv64n0hi1-om5ew)

Qui som (http://delcamp.cat/info/5/qui-som-delcamp)
Treballa amb nosaltres (http://catalunyadiari.cat/info/43/treballa-catalunyadiari)
Contacte i publicitat (http://catalunyadiari.cat/info/28/contacte)
Vols una franquícia de CatalunyaDiari.cat? (http://catalunyadiari.cat/info/52/franquicies-catalunyadiari)
Avís legal (http://delcamp.cat/info/4/avis-legal-delcamp)
Privacitat (http://delcamp.cat/info/7/privacitat)
Web auditat per OJD interactiva
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