
RECURSOS DISPONIBLES A 
CATALUNYA 

IDP 
(Immunodeficiències Primàries) 



Grup IDP SCP-SCI 
(www.scpediatria.cat) 

•Grup multidisciplinari SCP-SCI 

•Reunions trimestrals 

•Curs de formació per a residents anual 

•Curs IDP per infermeria 

•Xarxa de centres de diagnòstic 

•Projectes de millora de l’atenció a les IDP: 

–Les TIC i el diagnòstic de les IDP 

–Cribratge neonatal de les IDCG 



Grup IDP SCP-SCI 



ACADIP 
(www.acadip.org) 

•L’ACADIP  és l'Associació Catalana de Dèficits Immunitaris Primaris, fundada 
el 28 de juny de 2008. 

•Principals objectius: 

–Ajudar a pacients i familiars: Informació a la web, facilitant a ajuts públics... 

–Conscienciar a la societat mitjançant la comunicació i difusió. 

–Fomentar la formació en IDPs dels professionals sanitaris. 

–Fer créixer l’associació: Ampliar la xarxa de col·laboradors i voluntaris. 

–Recaptar fons i fomentar la recerca en noves tècniques de diagnòstic i 
tractament. 

–Diagnòstic precoç de les IDP més greus  inclusió en el cribratge neonatal. 

 



 

 



BARCELONA PID FOUNDATION 
IMMUNOLOGY & INFECTION 

Fundació Barcelona per a les Immunodeficiències Primàries 



BARCELONA PID FOUNDATION 
IMMUNOLOGY & INFECTION 

FUNDACIONS DE SUPORT A LES IDP: 

•Fundacions internacionals: IDF, Care for Rare 

Foundation, Jeffrey Modell Foundation, etc... 

 

 

 

•Barcelona PID Foundation: única fundació a 

Catalunya i a l’Estat Espanyol dedicada a les IDP. 
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Les Immunodeficiències Primàries (IDP) 

ASSOCIACIONS DE PACIENTS I FAMILIARS: 



BARCELONA PID FOUNDATION 
IMMUNOLOGY & INFECTION 

La Fundació "BARCELONA PID 

FOUNDATION" (Immunology & Infection) 

és una organització sense ànim de lucre 

constituïda l'any 2014 com una iniciativa 

d'un grup de professionals dedicats a 

l'atenció pediàtrica de les IDP 

(Immunodeficiències Primàries) i les 

seves complicacions infeccioses i de 

familiars de pacients afectes. 

Està registrada en el Registre de 

Fundacions de la Generalitat de 

Catalunya amb el número 2.859. 

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. Pot actuar a 

la resta del territori de l’Estat espanyol així com a escala internacional. 
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BARCELONA PID FOUNDATION 



BARCELONA PID FOUNDATION 
IMMUNOLOGY & INFECTION 

FUNCIÓ DE BARCELONA PID FOUNDATION 
Permetre i facilitar 

la relació 

interdisciplinària 

entre els 

professionals 

sanitaris, els grups 

de recerca i les 

associacions de 

pacients i familiars. 
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BARCELONA PID FOUNDATION 







Cribratge neonatal 

•Possibilitat de detectar les IDCG amb l’estudi a 
sang de taló dels nounats. Experiència als EUA. 

•Detecció de TRECS (productes de funció tímica) 

•Acceptat pel Departament de Salut. Inici a gener 
de 2017 

 



Altres recursos online 

•http://www.immunodeficiencysearch.com/ 

 

•http://web16.kazusa.or.jp/rapid/ 

 

•http://www.worldpiweek.org/ 
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Per acabar... 



Recordeu... 

►Un hemograma i uns nivells 

d'immunoglobulines són suficients per orientar 

moltes IDP. 

► Per valorar la resposta immune en el nen 

s’han de tenir en compte les taules de 

normalitat segons l’edat de limfòcits, 

immunoglobulines i altres paràmetres. 

 



Recordeu... 

► Si la sospita persisteix, seguirem avançant en 

l’estudi malgrat que els primers resultats siguin 

normals. 

► Algunes IDP no es caracteritzen por les 

infeccions. S’han de tenir en compte altres 

manifestacions: autoimmunitat, al·lèrgia-like, 

inflamació, neoplàsies. 

 

 



Recordeu... 

► Es important conèixer les manifestacions 
característiques de les distintes formes d’IDP 
per orientar l’estudi diagnòstic. 

 

► En millorar el coneixement dels defectes 
moleculars de les IDP, l’espectre clínic s’ha 
ampliat i veiem quadres atípics (fenotip, edat de 
presentació, formes menys graus). 

 



Recordeu... 

► L’ estudi ha de ser seqüencial 

 

► La pauta seqüencial en absolut ha de ser 
rígida, s’adaptarà a cada situació específica. 

 

 



Recordeu... 

► La immunodeficiència combinada greu és 
una urgència pediàtrica. Cal estar alerta davant 
una limfopènia: en el nen menor de 2 anys la 
xifra normal de limfòcits és > 3000/mm3. 

 

► El tractament d’un síndrome hemofagocític 
també és una urgència mèdica. 



Recordeu... 

► El diagnòstic genètic no ha de retardar el 
tractament. 

 

► En molts casos, s’haurà de consultar amb 
centres de referencia, clínics o de laboratori. 



Pel futur... 

► La seqüenciació massiva està suposant un 
avanç en el diagnòstic de moltes IDP. 

►Teràpia gènica: en les IDP hi ha hagut avenços 
molt precoços. S’utilitza actualment en algunas 
formes de IDCG (dèficit ADA) i en fase inicial en 
MGC i Wiskott Aldrich. 

 

 




