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Malalties importades per immigrants i viatgers      

Les malalties abans estaven recloses als seus ecosistemes

Actualment les fronteres biogeogràfiques han caigut, per 3 motius: 

1. El canvi climàtic

2. El desequilibri ecològic

3. La Barrera Biològica
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Badalona, 18/02/2020

Malalties transmeses per 

picades de paparra
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Les malalties que vectoritzen les paparres: 

La majoria de patògens transmesos per picada de paparra donen lloc a 

malalties – zoonosi - considerades emergents, degut a 2 factors: 

1. La presència en augment d’animals salvatges herbívors sense 

depredadors naturals (sobretot cèrvols i porcs senglars).

2. La presència de períodes primavero-estivals perllongats – deguts al 

canvi climàtic – que dilaten el tram vital reproductiu de les paparres. 

Per tant, l’emergència es deu - un cop més - a la conjunció de factors 

derivats d’uns ecosistemes desequilibrats i de la presència de gasos 

d’efecte hivernacle. 
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Malaltia Patògen Vector principal Zona enzoòtica
Virus 

Flaviviridae

Encefalitis Centroeuropea

Febre de Omsk

Febre Powassan

Malaltia de Kysanur

Bunyaviridae

Febre Crimea-Congo

Febre Trombicitopènica

TBE virus

OHF virus

POW virus

KFD virus

CCHF virus

Bhanja virus

Ixoides ricinus

Ixoides spp

Ixoides scapularis

Dermacentor spp

Hyalomma spp

Dermacentor spp

Europa

Sibèria i Xina

Nord-amèrica

Indostan

Planetària

Extrem Orient

Bactèries

Spirochaetae

Malaltia de Lyme

Rickettsiales

Febre botonosa

Tifus africà

Tibola

Anaplasmataceae

Anaplasmosi

Ehrlichiosi

Borrelia burgdorferi

Rickettsia conorii

Rickettsia africae

Rickettsia slovaca

Anaplasma fagocytophilum

Erlichia chaffeensis

Ixoides ricinus

Rhipicephalus spp

Amblyomma spp

Dermacentor spp

Ixoides scapularis

Amblyomma spp

Planetària

Conca mediterrània

Con sud africà

Europa

Hemisferi nord

Nord-amèrica

Paràsits

Babesiosi Babesia divergens Ixoides ricinus Hemisferi nord

Altres malalties transmeses per paparres: Febre de Flinders (Oceania), Febre botonosa japonesa (Extrem Orient), Tifus de Queensland (Oceania), Febre 

rickettsial recidivant (Europa). La Tularemia (Francisella tularensis) i la Febre Q (Coxiella burnetii) poden ser transmeses rarament per paparres, però no 

son la seva principal font de contagi. 
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Fase precoç

Eritema crònic migratori (80%)

Limfadenopatia regional 

Quadre pseudo-gripal

Fase de disseminació

Lesions dèrmiques anulars secundàries, rash difús, limfocitoma cutis (en nens)

Artromiàlgia o artritis lleu, miositis, paniculitis

Meningitis limfocitària, paràlisi de Bell, hipoacúsia, diplopia, mononeuritis perifèrica, mielitis, atàxia, corea, 

Meningoencefalitis amb radiculopatia (sd. de Garin-Bujadoux)

Miocarditis, alteracions de la conducció A-V.

Hepatitis amb transaminitis lleu. 

Uveïtis, corio-retinitis.

Hematúria en general microscòpica, proteïnúria, orquitis.

Fase crònica

Mono u oligo-artritis crònica o recurrent

Encefalopatia crònica amb demència, símptomes psiquiàtrics, poliradiculopatia

Bloqueig A-V

Acrodermatitis crònica atròfica

Malaltia de Lyme - Símptomes i signes de la malaltia segons la fase clínica
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Fase precoç de la malaltia de Lyme: 

eritema crònic migratori

PROSICS MetroN

Fase tardana de la malaltia de Lyme: 

acrodermatitis crònica atròfica
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Simptomatologia 1ª elecció Dosi Dosi Pediàtrica 2ª elecció
Eritema crònic migratori Doxiciclina 100mg/12h x10d Azitromicina*

10mg/kg/24h x 10d

Azitromicina

Cefuroxima axetilo

Amoxicilina

Malaltia neurològica

Paràlisi parells cranials

Meningitis

Radiculopatía

Meningoencefalitis

Sd. Guillain-Barré

Doxiciclina 

Ceftriaxona

100mg/12h x10d

2g/24h x 14-28d

Cefuroxima axetilo

30mg/kg/24h x10d

Ceftriaxona

40-80mg/kg/24h x14-

28d

Amoxicilina

Ceftriaxona

PencG

Cefotaxima

Malaltia cardiològica

Bloqueig asimptomàtic

Bloqueig A-V

Doxiciclina 

Ceftrixona

100mg/12h x10d

2g/24h x 14-28d

Cefuroxima axetilo

30mg/kg/24h x10d

Ceftriaxona 

40-80mg/kg/24h x14-

28d

Amoxicilina

PencG

Cefotaxima

Malaltia articular

Artritis

Acrodermatitis crònica atròfica

Doxiciclina

Doxiciclina

100mg/12h x28d

100mg/12h x28d

Amoxiciclina 

50mg/kg/24h x28d

Cefuroxima axetilo

30mg/kg/24h x28d

Ceftriaxona

PencG

Dones embarassades:             Amoxiciclina 50mg/kg/24h x28d (Si alergia: Azitromicina 10mg/kg/24h x 10d)

Tractament de la malaltia de Lyme segons fase clínica al dx
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Les rickettsiosi ibèriques son dues: 

1. Febre botonosa mediterrània, molt estesa, primavero-estival i que pot ser greu

2. La linfadenopatia rickettsial (TIBOLA), hivernal, malaltia lleu

La rickettsiosi importada més freqüent –transmesa per paparres– és la febre macular africana
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Fase precoç (1-4 dies)

Escara de picada (”tache noire” en aprox 75% dels individus)

Cefalea, miàlgies, febrícula

Exantema macular (aprox al 4º día simptomàtic), amb afectació palmo-plantar

Fase de disseminació (vasculitis extensa)

Exantema confluent extens

Dolor abdominal, nàusees, vòmits o diarrea (35%)

Artritis (aguda) o post-infectiva (reactiva)

Hepato-esplenomegàlia (30%)

En casos greus: 

Miositis-miocarditis amb arrítmies

Pneumonitis intersticial amb hemoptisis

Leucopènia-plaquetopènia intenses

Edemes perifèrics per plasmafèresi, EAP, shock per hipovolèmia. 

Manifestacions clíniques de la febre botonosa mediterrània
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La anaplasmosi granulocítica és una malaltia infreqüent  (3 casos fins 2018)     

causada per Anaplasma phagocitophylum, bactèria G- intracel·lular obligada. 

Característiques: 

1. Zoonosi salvatge i peri-domèstica (trombocitopènia cíclica canina)

2. Responsable de malaltia paucisimptomàtica autolimitada relativament 

freqüent  en persones amb molt contacte amb animals (1-10% seropositivitat)

3. En persones de risc pot disseminar-se. Cursa com una sepsi amb 

pancitopènia severa per invasió massiva del moll de l’os. La sepsi generalment es 

secundària a la neutropènia i atribuïble a una altra bactèria. Pot cursar amb l’aparició 

d’altres patògens oportunistes. 

Diagnòstic=   serologia IgM + immunohistoquímia sobre mostra de m.o. 

Tractament=  ATB anti-sepsi + doxiciclina o rifampicina 

En absència d’AP de picada de paparra és un autèntic repte diagnòstic
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La Encefalitis Centreeuropea és causada per un flaviridae estès des d’Alsàcia 

fins al Japó. Un petit percentatge dels infectats pot desenvolupar símptomes 

neurològics similars als del West-Nile. 

Diagnòstic= PCR sang o LCR / IgM+ en LCR    - Tractament= suport vital

Cal vacunar a les persones molt exposades, st als nens 
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La febre de Crimea-Congo és causada per un Bunyaviridae . Pot ser la malaltia 

transmesa per paparres més estesa del món. Primer aïllament ibèric en cèrvols (2010);  

primer cas humà el 2016 (Àvila). Fins a un 40% dels animals salvatges de l’Oest 

Peninsular son seropositius a Crimea-Congo.... 

Diagnòstic= RT-PCR a ISCIII  - Tractament= suport vital + ribavirina (contactes?)  

Malaltia típicament nosocomial, REQUERIX BIOSEGURETAT III
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La Babesiosi és una malaltia parasitària rara (Espanya: 2 casos/any)

El seu reservori natural son animals salvatges, i son molt més 

freqüents els casos deguts a l’espècie americana (Babesia microtii) 

que no a l’europea (Babesia divergens)

Com que es tracta d’una parasitosi amb formes intraeritrocítiques

obligades, es pot diagnosticar fàcilment amb una GGrossa+extensió 

fina de sang fresca.

El tractament es idèntic al de la malària. 
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Malalties no-infeccioses transmeses per paparres: 

Paràlisi per holociclotoxines: síndròmicament es tracta d’un paràlisi 

ascendent tipus Guillain-Barré sense afectació sensitiva per bloqueig tòxic de la 

placa motora. Afecta sobretot a nenes de <8 anys en època estival. 

Xoc anafilàctic secundari a picada de paparra, més freqüent en 

persones que refereixen exposicions prèvies (laboral)

Patògens transmesos per paparres com a malalties importades 

Malaltia Patògen Vector principal Zona enzoòtica

Tifus exantemàtic Rickettsia typhi Puces i paparres Sudest asiàtic

Tifus de les bardisses Orientia tsutsugmuchi Àcars i paparres Sudest asiàtic

Febre de les Rocalloses Riickettsia rickettsii Paparres Nord-amèrica

Fiere acarina africana Rickettsia africae Paparres Con sud africà

Febre Powassan Virus POW Paparres Nord-amèrica
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I fins aquí la sessió!

Gràcies per la participació i us esperem a les 

parts 2 i 3: 

2. Malalties emergents transmeses per mosquits

3. Altres malalties emergents
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