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n Aproximadament uns 28.000 
adolescents i joves pateixen tras-
torns de conducta alimentària a 
Catalunya, segons va informar el 
Departament de Salut amb motiu 
de la celebració dimarts del Dia 
Internacional contra els Tras-
torns de la Conducta Alimentària 
(TCA). Els TCA, que afecten ma-
joritàriament nens i joves, són un 
grup de trastorns mentals que es 
caracteritzen per alteracions en la 
forma de pensar, sentir i compor-
tar-se en relació amb l’alimenta-
ció, el pes i la figura, i els més fre-
qüents són l’anorèxia i la bulímia. 

Els especialistes alerten que 
està augmentant la incidència 
d’aquests trastorns entre la pobla-
ció adulta i reconeixen que la cau-

sa que provoca l’aparició de tras-
torns de conducta alimentària 
encara suposa una gran incògni-
ta, tot i que sí que coneixen quins 
són els factors de risc que interve-
nen en el seu desenvolupament i 
que, per tant, han d’evitar-se tant 
com sigui possible. 

Segons Salut, la mortalitat en 
els casos de l’anorèxia està entorn 
del 10%, i els trastorns de la con-
ducta alimentària, que és la ter-
cera malaltia crònica entre la po-
blació femenina adolescent, afec-
ten aproximadament el 5 % de les 
noies.  

Segons els especialistes, la fa-
mília és una peça clau tant en la 
prevenció dels TCA com en el seu 
acompanyament per afavorir un 
millor pronòstic un cop establert.

Uns 28.000 joves catalans 
pateixen trastorns de 
conducta alimentària
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n Les persones que pateixen la 
Malaltia Pulmonar Obstructiva 
Crònica (EPOC) desenvolupen 
una disfunció cardíaca autònoma 
que redueix la capacitat d’adap-
tar-se a l’esforç d’una activitat fí-
sica, segons un estudi de l’Institut 
de Salut Global de Barcelona (IS-
Global). 

Aquest estudi, publicat recent-
ment per la revista Annals of 
Physical and Rehabilitation Me-
dicine, ha identificat que les per-
sones que pateixen la Malaltia 
Pulmonar Obstructiva Crònica 
pateixen una disfunció cardíaca 
autònoma, és a dir, que la capaci-
tat del seu cor d’accelerar-se du-
rant l’exercici i de recuperar-se 
després d’aquest esforç està bas-

tant limitada, amb independèn-
cia de l’estat de gravetat de la ma-
laltia que pateixen. 

Anàlisi de 320 persones 

Els investigadors han analitzat 
320 persones que pateixen EPOC 
de lleu a molt greu, que han estat 
reclutades a centres d’atenció pri-
mària i hospitals terciaris de cinc 
municipis costaners catalans. El 
82% d’elles eren homes, tenien 
una edat mitjana de 68 anys i gai-
rebé el 60% comptava amb un di-
agnòstic de malaltia cardiovascu-
lar. «Encara que es tracta d’una 
malaltia respiratòria, l’EPOC té 
efectes a d’altres sistemes del 
cos», va explicar Laura Delgado, 
investigadora predoctoral de l’IS-
Global.

Un estudi estableix que els 
malalts d’EPOC desenvolupen 
disfuncions cardíaques
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n Un estudi d’investigadors de 
l’Hospital del Mar de Barcelona,   
de l’Institut Hospital del Mar 
d’Investigacions Mèdiques i de 
l’Hospital Son Espases ha demos-
trat que la combinació d’un anti-
biòtic nou, la ceftazidima/avibac-
tam, amb altres antibiòtics, per-
met tractar infeccions per vari-
ants de Pseudonomes aeruginosa 
resistents a tots els tractaments 
existents. El treball, que publica 
Microbiology Spectrum, ha ana-
litzat in vitro l’eficàcia dels dife-
rents tractaments i de les seves 
combinacions per determinar la 
seva efectivitat contra variants 
d’aquest bacteri que mostren re-
sistència a tots els medicaments 
existents. 

L’Organització Mundial de la 
Salut ha identificat la resistència 
als antibiòtics com una de les 
principals amenaces per a la sa-
lut mundial. La infecció per Pseu-
domonas aeruginosa pot provo-
car pneumònia, problemes car-
díacs i sèpsies, sobretot en perso-
nes immunodeprimides. 

El bacteri Pseudomonas aeru-
ginosa és present a tot el món en 
diferents variants. La seva capa-

citat per escapar-se dels tracta-
ments antibiòtics existents el 
converteix en una de les princi-
pals preocupacions en aquest 
camp. De fet, entre el 10 i el 40% 
de les infeccions que provoca 
aquest bacteri a Espanya són res-
ponsabilitat de variants que no 
responen als medicaments dis-
ponibles. És un organisme opor-
tunista, que afecta sobretot per-
sones immunodeprimides, i pot 
provocar problemes que van de 
lleus a molt greu, com la pneu-
mònia, afectacions cardiovascu-

lars i sèpsies. 
El treball, realitzat en mostres 

in vitro de set variants del bacte-
ri, inclòs el predominant a Cata-
lunya, va consistir a comprovar 
l’efectivitat del ceftazidima/avi-
bactam sol i en combinació amb 
altres antibiòtics. «L’objectiu és, 
amb les eines de què disposem en 
aquests moments, optimitzar els 
tractaments», explica la doctora 
Milagro Montero, autora princi-
pal del treball i metgessa adjunta 
del Servei de Malalties Infeccio-
ses de l’Hospital del Mar. «En 

aquest cas, es tracta de bacteris 
resistents a tots els tractaments, i 
analitzem com utilitzant un anti-
biòtic davant del qual mostren re-
sistència, en combinació amb un 
altre, l’eliminem», afegeix. 

Segons els resultats, «en més 
del 80% de les variants resistents 
a ceftazidima/avibactam, aques-
tes combinacions funcionen, i en 
una, la combinació elimina totes 
les variants resistents a l’antibiò-
tic de referència», destaca la doc-
tora Montero. Així, la combinació 
de ceftazidima/avibactam amb 
amikacina o aztreonam va acon-
seguir una eficàcia del 85,7%, que 
va arribar al 100% en el cas de la 
combinació amb colistina. Per 
contra, l’assaig amb meropenem 
va quedar amb una eficàcia per 
sota del 30%. 

Pacients sense alternativa 

Aquests resultats fan que els in-
vestigadors plantegin la necessi-
tat de fer un assaig clínic per ava-
luar l’eficàcia en humans 
d’aquestes combinacions d’anti-
biòtics. Però, de moment, l’estu-
di permet tenir una alternativa de 
tractament per a pacients sense 
cap altra alternativa.

Avenç mèdic per combatre una bactèria 
resistent a tots els medicaments
u Un grup d’investigadors demostra l’eficàcia «in vitro» d’una combinació d’antibiòtics
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Milagro Montero (a la dreta), autora de l’estudi. PARC SALUT MAR

Els fisioterapeutes 
demanen pas i 
insten Argimon  
a incoporar-los  
aviat als CAP 
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n Els fisioterapeutes demanen 
pas en la transformació de l’Aten-
ció Primària i insten el conseller 
de Salut, Josep Maria Argimon, a 
passar «de les paraules als fets» 
per incorporar més dotacions als 
CAP, la qual cosa contribuiria a 
descarregar de feina els metges i 
beneficiaria la ciutadania. Així ho 
va defensar el degà del Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya, Ra-
mon Aiguadé, convençut que «és 
el moment» que aquests profes-
sionals, que encara són «minori-
taris» als CAP, tinguin un paper 
rellevant en l’Atenció Primària. 

«Hauria d’haver-hi almenys 
un fisioterapeuta a cada CAP», va 
assenyalar Aiguadé, que estima 
que al sistema sanitari públic de 
Catalunya faltarien uns 2.000 pro-
fessionals, en funció dels barems 
establerts per l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS). En 
una compareixença al Parlament, 
Argimon va manifestar la volun-
tat de reforçar els CAP amb la in-
corporació de nous perfils, entre 
ells psicòlegs (la primera dotació 
dels quals ja ha entrat en servei 
aquest any), nutricionistes i fisio-
terapeutes. 

«Amb l’exconsellera Alba Ver-
gés ho teníem molt treballat i es-
tava a punt; amb el conseller Ar-
gimon ens consta que hi ha vo-
luntat, però cal passar de les pa-
raules als fets», va assenyalar el 
president del Col·legi de Fisiote-
rapeutes. Aiguadé va defensar 
«un canvi de model» que perme-
ti que el ciutadà pugui accedir di-
rectament al fisioterapeuta sense 
necessitat d’haver de passar 
abans pel metge de família.

u El president del col·legi 
considera que al sistema 
sanitari públic de Catalunya 
faltarien 2.000 professionals
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