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• Paramyxovirus, gènere Morbillivirus 

• Reservori és humà malalt 

• No existeixen portadors asimptomàtics 

• Baixa supervivència al medi ambient 

• Transmissió gotetes de Pflügge 
– Fins 2 hores després 

• Període incubació: 7-18 dies 
– Habitualment exantema als 14d. 

• Molt transmissible (taxa d’atac >90%) 

• Transmissibilitat: des de símptomes fins 4d. 
després d’exantema 

Generalitats - xarampió 



• Infecció inicial: nasofaringe 

– Virèmia inicial als 2-3 d. 

– Virèmia secundària als 5-7 d.  expansió 

• Símptomes: febre, conjuntivitis, coriza, tos, taques de 
Köplik 

– exantema maculopapular facial (3-7 d. símptomes) 

• Es generalitza de forma cefalocaudal 

• Dura 4-7 dies 

• Complicacions:  

– otitis mitjana (7-9%), pneumònia (1-6%), diarrea (8%), 
encefalitis (1/1.000-2.000), PES (1/100.000) 

– mort (1-3/1.000) 

Generalitats - xarampió 



• Abans de la vacuna (llicència al 1963) 

– 2 milions morts anuals1 

– 90% nens el passaven 

• S.XXI 

– 535.300 morts any 20002 

– Països 3r món  2-10% mortalitat 

– 1r món  10-30% hospitalització, 0,1% mortalitat 

Morbimortalitat 

1. Semba RD, Bloem MR. Measles blindness. Survey of Ophthalmology, 2004, 49:243–255. 

2. Levels & trends in child mortality report 2011: Estimates developed by the UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation. New 

York, NY, United Nations Children’s Fund, 2011 (http://www.childinfo.org/files/Child_Mortality_Report_2011.pdf). 

India 47% 

África 36% 



• Virus vius atenuats: Xarampió – galteres – rubèola 

• Immunitat >99% amb 2 dosis (95-98% 1 dosi) 

• Cobertura actual Catalunya 2 dosis ≈ 90%  

• Inclosa al calendari vacunes al 1981 

• La 2ª dosi s’inclou al 1988 

– Disminució booster natural 

• La 2ª dosi es va avançar dels 11 als 4 anys al 1999 

– Major immunitat amb 2 dosis 

– Pot donar-se als 28d. de la 1ª 

• La 1ª dosi es va avançar als 12 mesos al 2008 

– Brot 2006-7 

Vacuna triple vírica (TV) 



• Es necessiten cobertures 93-96% per eliminar el 
xarampió i interrompre transmissió1 

• Lactants protegits fins als 6 mesos 

– Immunitat natural (40% 6 mesos) > vacunació 

• Fer a la vegada o esperar 4 setmanes per fer un PPD 

• Reaccions adverses: 

– Artràlgies (25%) 

– Febre (5-15%) 

– Exantema (5%) 

– No relació amb autisme 

Vacuna triple vírica (TV) 

1. Bart, K.; Orenstein, W.A.; Hinman, A.R.; Amler, R.W. Measles and models. International Journal of Epidemiology. 

1983;12:263-6. 



Disminució morbiditat post-vacuna 



Vacuna (TV): Efecte de la vacunació 



Vacuna (TV) 



Cobertures mundials de vacunació 



Cobertures mundials de vacunació 



Brots de malalties prevenibles amb vacunació 2011 



Augment de casos Europa: Wakefield (1998) 



Brots i cobertures Europa 



Brots històrics (finals hivern-primavera) 



Causes dels brots actuals 

• Pools de població sense vacunació  

– menors 12-15m., persones nascudes 1966-

1980, antivacunes,... 

• Baixa resposta vacuna 

• Eliminació circulació virus  relaxació 

• Immigració 

• Diagnòstic tardà 



Brot 2006-7 

• 381 casos (agost 2006-juliol 2007) 

• Genotip D4 

• Origen Itàlia (immigrants bosnians) 

 

•                                 89,5% no vacunats 

• Situació vacunal    9,2% 1 dosi de vacuna 

•                                 1,3% 2 dosis 

 

• Mitjana edat: 15 mesos 

• 11 sanitaris (10 no vacunats) 

• 10% transmissió centres sanitaris 



Brot 2006-7: augment incidència 



Brot 2006-7: grups etaris 

80,2% <15 anys 

57% <15 mesos 

80,2% <15 anys 

57% <15 mesos 1ª dosi 12 mesos 

80,2% <15 anys 

57% <15 mesos 1ª dosi 12 mesos 57% <15 mesos 1ª dosi 12 mesos1 57% <15 mesos 

1. Spika JS. Measles elimination 2010 target: the need to meet the specific risk group. Euro Surveill 2006; 11: 202. 

↓ immunitat materna 



Mesures en contactes 

• Vacunació postexposició a les primeres 72h. 

• Vacunar a tothom nascut >1966 sense 2 dosis o 
malaltia passada 

• No vacunar <6 mesos1 (baixa resposta) 

• Si vacuna contraindicada o >72h. Ig inespecífica 
(IGH) els 6 primers dies postexposició (0,25 ml/kg) 

– Efecte 3 setmanes 

– Esperar 5-6 mesos per administrar TV 

• Sanitaris 

– Exclosos dies 5 al 21 postexposició 

– Vacunar 

1. Hayley A. Gans, MD; Ann M. Arvin, MD; Jill Galinus; Linda Logan; Ross DeHovitz, MD; Yvonne 

Maldonado, MD. JAMA.1998;280(6):527-32 



Brot 2010-2011 

• 289 casos (octubre 2010-setembre 2011) 

• Origen múltiple (Europa, altres comunitats) 

• Taxa hospitalització: 31,7% (>35 anys) 

• Genotips B3 (74%) i D4 (24%) 

 

•                                 91,7% no vacunats 

• Situació vacunal    5,2% 1 dosi de vacuna 

•                                 3,4% 2 dosis 

 

 



Brot 2010-2011: grups etaris 

91,7% no vacunats 

48,8% >25 anys 



Resum dels 2 brots 

Brot 2006-2007 Brot 2010-2011 

Casos 381 289 

Durada 12 mesos 12 mesos 

Genotip D4 B3 (74%), D4 (24%) 

Origen Únic Múltiple 

% no vacunats 89,5% 91,7% 

Edat 57% menors 15 mesos 48,8% majors 25 anys 

Hospitalitzacions 16,2% 31,7% 



Casos 2012 



Aplicacions pràctiques Atenció Primària i lliçons apreses 

• Importància diagnòstic precoç 

• Evitar transmissió  90% transmissibilitat 

• Immunitat de grup no suficient 

– Només no circulació virus (eliminació) 

• Estar vacunat o haver passat la malaltia 

– Nascuts 1966-1980 (32-46 anys) 

– Som focus de transmissió 

• Mesures postexposició 

– Vacunació (72h.) 

– Ig inespecífica (3-6d.) 

• Dona fèrtil  vacuna  protecció nadó 

 

 



Moltes gràcies per la vostra atenció 

 Declarem no tenir cap interès monetari amb els laboratoris 

farmacèutics fabricants o distribuïdors  de vacunes 


