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nen com d'altres membres de la família poden presentar una
immunodeficiència, com a resultat de la infecció per virus
HIV, i desenvolupar una poliomelitis paralítica. Totes les
altres vacunes es consideren indicades.

els seus símptomes principals. El diagnòstic s'aconsegueix
mitjançant un estudi polisomnogràfic. L'etiologia pot ser una
hiperplàsia amigdalar i adenoide, hipertròfia del paladar tou
o de pilars, una implantació baixa de la llengua o una microretrognatia. En els nens, a diferència dels adults, l'obesitat
rarament n'és la causa. Per tant la resposta correcta és la D.
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70. A) Els requeriments hídrics en els nounats estan relacionats amb les pèrdues netes de líquids, els canvis normals de
la composició de l'aigua corporal i la integritat de les funcions
reguladores renals. B) El nounat es caracteritza per una alta
proporció d'aigua corporal , específicament d'aigua
extracel-lular. Representa entre un 70 i un 90% del pes èorporal i mostra una relació inversa amb l'edat gestacional.
C) El prematur té un percentatge alt d'aigua i sodi
extracel-lular en néixer, i la pèrdua fisiològica de pes és
major (15%) que la del nen de terme (10%). O) Com que l'equilibri negatiu postnatal d'aigua i sodi representa una reducció fisiològica del volum extracel-lular, el tractament inicial no
ha d'intentar reposar per complet les pèrdues d'aigua i sodi.
E) Una característica del període neonatal és la gran labilitat
del metabolisme hidrosalí, que condiciona la freqüent aparició d'edemes o deshidratació. Per al seu control cal realitzar
periòdicament balanç hídric, si bé són molt útils altres paràmetres tan simples com el pes corporal , el volum , la densitat
o l'osmolaritat urinàries, i la xifra de natrèmia. La resposta
correcta és doncs C

73. A) El fracàs en l'adaptació circulatòria en el moment del
naixement fa que es mantingui l'elevada resistència vascular
pulmonar existent intraúter. B) Quan la resistència vascular
pulmonar és més gran que la resistència vascular sistemàtica es produeix un efecte curtcircuit dret-esquerre a través del
foramen oval i el conducte arteriós. C) L'efecte curtcircuit dretesquerre a través dels canals fetals permeables provoca una
hipoxèmia greu amb cianosi intensa, que no respon a l'administració d'oxigen . O) En ventilar manualment el nadó a 60-80
r.p.m. i Fi02 1 durant 1O minuts el curtcircuit dret-esquerre
s'inverteix i la Pa02augmenta: test d'hiperòxia-hiperventilació
positiu. E) La gravetat de la hipoxèmia en la gasometria arterial contrasta amb una PaC02 normal o quasi normal (la ventilació és adequada).
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74. En un pacient que presenta un retard de creixement
asimètric, la hipoglucèmia (resposta B) és la complicació que
més sovint se cita d'entre les que es poden presentar durant
les primeres 24 hores de vida. Aquesta es produeix per
l'elevat metabolisme, l'hiperinsulinisme, el baix dipòsit de
glucogen i el baix contingut d'hidrats de carboni que hi ha als
seus cor, fetge i múscul esquelètic. També es pot trobar una
hipocalcèmia o icterícia, però són menys freqüents. La septicèmia no és un problema específic dels nadons amb un
retard de creixement intrauterí i la membrana hialina normalment es presenta en els prematurs i no en els retards de
creixement intrauterí.

71. Per a la detecció d'una pielonefritis aguda, la gammagrafia renal amb àcid dimercaptosuccínic (DMSA) marcat
amb Te 99 és el mètode de més alta sensibilitat i especificitat, prop del 90%. Per altra banda, permet distingir els diferents graus d'afectació. Mentre que l'ecografia i les cistografies no mostren anomalies en la major part dels nens
afectes, la pielografia només les identifica en un 25% de
casos , i quasi exclusivament les afectacions polars , en detriment de les difuses del parènquima renal.
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75. L'exantema del megaloeritema és simètric, afecta galtes
(en forma de plaques eritematoses), extremitats superiors i
inferiors (en forma d'exantema reticular) i tronc. No afecta,
generalment, palmells i plantes. El sol , l'estrès, la calor, així
com els canvis sobtats de temperatura, exacerben les lesions.
L'exantema apareix una setmana després de la virèmia i es
considera no contagiós. La durada de les lesions és molt variable oscil-lant entre dies i setmanes. Per tant, la resposta és C.

72. La síndrome d'apnees obstructives de la son sol ser el
resultat d'una obstrucció de les vies respiratòries altes. La
roncopatia nocturna i l'excessiva somnolència diürna en són
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ferina (m: 84 dies) que en la infecció per M pneumoniae (m:
23 dies). Cap de les crisis de tos a les infeccions per M pneumoniae va ésser seguida d'un "gall", fet que es va donar
només en els casos de pertussis. En aquells casos de tos
ferina vacunats en què la immunitat ha disminuït, poden però
existir crisis paroxístiques de tos sense "gall". L'enunciat B,
doncs, és fals. No es va observar febre en els casos de pertussis essent >37.8°C en els casos deM pneumoniae. En els
pacients en què es va practicar una radiografia de tòrax,
aquesta va ser normal en els casos de tos ferina, mentre que
en la majoria de casos de micoplasma es va evidenciar una
pneumònia. Pel que fa a l'edat, la mitjana va ser de 5 anys
(31 dies a 82 anys) pel que fa als malalts de tos ferina i de
13 anys (7 anys a 56 anys) en els afectats M pneumoniae.
En casos confirmats serològicament per M pneumoniae, l'associació de febre> 37.8°C, amb una tos de més de deu dies
de duració i/o una pneumònia confirmada radiològicament es
va demostrar com la més sensible i específica pel que fa a
l'esmentada infecció. Pel que fa a les dificultats que poden
existir a l'hora de fer el diagnòstic pel laboratori, cal dir que
el bacil pertussis pot créixer en cultiu al principi de la malaltia amb una tècnica acurada, però és més difícil d'obtenir-lo
a mesura que passen els dies. L'aïllament del M pneumoniae
en cultiu pot tardar fins a quatre setmanes i requereix tècniques especials de laboratori.

76. La infecció uterina per parvovirus 819 pot donar lloc a
avortament, hidrops fetalis o mort fetal. En una epidèmia a
Anglaterra es va calcular que la taxa de transmissió transplacentària és del 33% i s'ha demostrat que la majoria dels
fetus presenten una infecció asimptomàtica. No s'ha relacionat la infecció amb malformacions congènites de cap tipus .
Per tant la resposta és B.
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77. La infecció per parvovirus 819 pot donar lloc a crisis
d'anèmia aplàsica en pacients amb esferocitosi hereditària,
drepanocitosi, talassèmia i anèmies hemolítiques adquirides.
La neutropènia i la trombocitopènia també estan descrites,
tot i que no són alteracions hematològiques freqüents. La
màxima incidència es dóna als mesos d'hivern i primavera.
La transmissió és per via aèria tot i estar descrita la transmissió per fomites i per les mans. L'artropatia és una manifestació molt freqüent en persones adultes i menys freqüent
en nens. Per tant, la resposta correcta és la D.
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80. Davant de qualsevol ferida produïda per la mossegada
d'un gos, la primera mesura que cal prendre és un rentat rigorós amb aigua i sabó, seguit d'una aplicació de sèrum fisiològic. L'objectiu és eliminar bacteris a la ferida i minimitzar el
risc d'infecció arrossegant el teixit desvitalitzador. A causa del
risc d'infecció en els teixits profunds no és recomanable cosir
les ferides produïdes per la mossegada d'un gos en les mans
deixant cicatritzar per segona intenció. Aquesta ferida presenta dues característiques (localització en la mà i ferida profunda) considerades factors de risc d'infecció que fan
necessària una profilaxi antibiòtica. El tractament antiràbic
profilàctic no s'ha de realitzar si la mossegada la causa un
gos domèstic que pot ser vigilat, i si la ferida es produeix com
a conseqüència d'un joc i no d'un atac animal, ja que la possibilitat que l'animal tingui la ràbia en aquestes circumstàncies és molt baixa. En tot cas, és indicada l'observació de l'animal ja que, si està afectat de la ràbia en el moment de la
mossegada, presentarà símptomes clars de la malaltia en un
termini de 1O dies, havent-se en aquest cas d'iniciar immuneprofilaxi activa i passiva. Per tant, la resposta és D.

78. El VHS és un virus neurotròpic que viatja principalment a
través de les vies nervioses. La virèmia no és important en la
seva patogènesi encara que pot tenir un paper considerable
en el cas de pacients immunològicament immadurs o compromesos. La biòpsia cerebral està essent abandonada en el
diagnòstic de l'encefalitis herpètica. Actualment la prova més
fiable és l'amplificació genòmica mitjançant reacció en cadena
de la polimerasa (PCR). La sensibilitat de la PCR és de
75-100% i la seva especifitat s'aproxima al 100%. Cal recordar que un resultat negatiu no exclou totalment el diagnòstic.
La dosificació d'IgM i lgG en LCR no és útil per fer el diagnòstic en els primers dies de la malaltia, encara que el pot confirmar retrospectivament. El foscarnet és un agent antiviral que
actua inhibint directament la ONA polimerasa del VHS a
diferència de l'acilovir, que necessita convertir-se en la forma
monofosfat (timidina cinasa viral} i posteriorment en la forma
trifosfat (enzims cel -lulars) per actuar sobre l'esmentada ONA
polimerasa. Per això s'ha utilitzat com a tractament alternatiu
en casos de VHS aciclovir-resistents. La transmissió intrapart
del VHS és la responsable de la majoria d'infeccions neonatals. La transmissió postnatal per una persona que en té cura
es calcula en un 10% dels casos i la via intrauterina en menys
d'un 5%. Aquesta (E) , és doncs, la resposta correcta.
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81. El diagnòstic més probable és la migranya comuna
(sense aura), en base als criteris de la classificació
Internacional: a) més de cinc crisis; b} durada de 4 a 72
hores; e) unilateral, pulsàtil, intensitat moderada-severa,
agreujament amb l'activitat física (2 de 4) i d) nàusea i/o
vòmit, fotofòbia o fonofòbia (1 de 2).
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79. L'aparició d'una epidèmia de tos ferina i d'una altra de
pneumònia produïda per M pneumoniae simultàniament ha
permès d'avaluar la clínica d'ambdues malalties infeccioses
en una comunitat. Hi ha dades que permeten en la major part
de casos fer una diferenciació clinicoradiològica. La duració
mitjana de la tos va ser significativament superior en la tos

82. Els canvis de comportament durant l'episodi de cefalea
que desapareixen quan el nen es troba bé , no són sugges36

