
El cribratge neonatal i el tractament curatiu immediat salven vides!

El diagnòstic precoç de la IDCG, possible gràcies al cribratge neonatal, 
proporciona la millor oportunitat per realitzar un tractament reeixit pel seu 

nadó a través d'una intervenció precoç.

http://www.pidfoundationbcn.orgDisponible a 

Tractaments
per al dèficit d’ADA

Guia per a pares



La veu del pacient 

Vivint amb un 
dèficit d'ADA
Què va significar per a vostè el diagnòstic de dèficit 
d'ADA de la seva filla?

És un canvi radical en tots els aspectes de la vida. La 
incertesa d'esperar un donant i el trasplantament pot ser 
angoixant.

Com va lidiar amb el trasplantament de progenitors 
hematopoètics (TPH)?

El nostre sentiment bàsic durant totes les etapes del 
procés, fins i tot avui quatre anys després del TPH, ha 
estat la por. 
No obstant això, la nostra filla ara està sana i som una 
família feliç; el trasplantament la va curar.

Què li demanaríeu al tractament ideal per a la 
deficiència d'ADA?

Tractaments específics per a curar la malaltia sense 
necessitat de trasplantament amb els seus riscos 
associats.

Com a pares, el diagnòstic va significar parar atenció 
especial a cada infecció que el nostre fill pogués tenir. 
Inicialment, ens preocupava la possibilitat d'un 
trasplantament, i ens vàrem sentir molt feliços quan ens 
varen proposar la Teràpia Gènica.

Aquest tractament és menys agressiu que el 
trasplantament perquè es fa servir la pròpia medul·la 
òssia del nadó, de manera que no hi ha problemes de 
compatibilitat i hi ha menys necessitat de suprimir el 
seu sistema immunitari quan s'infonen les cèl·lules 
genèticament modificades. A més, la possibilitat de 
rebuig post-trasplantament és molt menor.

Ens agradaria que el tractament restableixi el seu 
sistema immunitari a nivells que li permetin tenir una 
vida normal.

L'experiencia personal 
d 'un pacient 

Abel, 3 anys

Carla, 5 anys
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Trasplantament de medul·la òssia

El trasplantament de progenitors hematopoètics (TPH) segueix sent el tractament fonamental. No obstant 
això, a diferència de la situació en altres tipus d'IDCG, hi ha 2 opcions de tractament addicionals disponi-
bles per al dèficit d'ADA: la teràpia de substitució enzimàtica amb PEG-ADA i la teràpia gènica. El TPH, si té 
èxit, ofereix una correcció permanent de la malaltia i recuperació immunitària a llarg termini. La supervi-
vència global és millor quan les cèl·lules trasplantades provenen de donants emparentats compatibles 
que quan les cèl·lules són de donants no emparentats compatibles o donants haploidèntics.

Teràpia de substitució enzimàtica
L'ADA pegilada és ben tolerada i condueix a millores en els signes i símptomes d'inici de la malaltia. Els 
efectes adversos són infreqüents. El tractament consta d'infusions intramusculars setmanals i s'ha d'iniciar 
immediatament després del diagnòstic. No obstant això, és només una teràpia pont, ja que l'efecte desapa-
reix a llarg termini.

Què és el dèficit d'ADA?

Què és la Teràpia Gènica?
La teràpia gènica és una opció terapèutica curativa factible i segura per a aquests pacients. Amb aquest 
enfocament, s'insereix una còpia normal del gen defectuós en les pròpies cèl·lules mare hematopoètiques 
del pacient utilitzant un virus com a vector (com en la història del cavall de Troya). És una excel·lent opció 
quan no està disponible un donant familiar idèntic.

Més de 30 pacients han estat tractats amb teràpia gènica i les dades preliminars indiquen una excel·lent 
efectivitat i seguretat. Un dels vectors retrovirals de primera generació s'ha desenvolupat amb èxit en un 
producte comercial (Strimvelis®). Els estudis amb vectors optimitzats (lentivirus) estan actualment en curs.

El dèficit d'adenosina deaminasa (ADA) és una de les formes més freqüents d'immunodeficiència combina-
da greu (IDCG). Comporta l'acumulació de productes tòxics que impedeix el recanvi cel·lular adequat en la 
medul·la òssia, el timus i els ganglis limfàtics. Té una herència autosòmica recessiva i una incidència global 
d'1 cas per cada 200.000 nounats. La presentació inicial inclou infeccions fúngiques, víriques i bacterianes 
recurrents, valors baixos de limfòcits en la sang, retard del creixement i trastorns neurològics. El diagnòstic 
es basa en l'absència o disminució dels valors d'ADA en els glòbuls vermells.

L'anàlisi genètica per seqüenciació pot detectar la majoria de les variants patogèniques d'aquesta malaltia.

Sense tractament, la deficiència d'ADA té un curs fatal. 
La majoria dels nadons amb aquesta afecció moriran dins l'any posterior al naixement, majoritàriament per 
infeccions recurrents greus, encara que s'han descrit formes de presentació més tardanes amb manifesta-
cions clíniques menys greus.
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Demani ajuda!
És normal estar angoixat quan sap que el seu nadó té un problema mèdic greu com una IDCG. Hi haurà 
visites mèdiques repetides, proves i procediments. Mantenir la seva pròpia salut física i emocional és 
molt important, especialment mentre el seu fill estigui en tractament.

És important posar-se en contacte amb un equip mèdic especialitzat per respondre les seves preguntes 
durant el diagnòstic i el tractament del seu nadó. El suport psicològic pot ajudar a superar aquesta etapa 
difícil.

No dubti en demanar informació i ajuda al seu centre.

Altres Recursos
Informació i recursos addicionals disponibles a:

http://www.adagen.com
http://www.primaryimmune.org
http://www.info4pi.org
http://www.acadip.org
http://www.ghr.nlm.nih.gov/condition/adenosine-deaminase-deficiency


