
Infeccions per enterovirus 

Nuria López 

Servei de Pediatria 

Hospital del Mar 



Enterovirus: què en sabíem 

 Primavera-tardor, nens <5 anys 

 Transmissió via fecal-oral, gotes respiratòries 

     - detecció a faringe primera setmana 

     - excreció femta durant 2 setmanes (fins a 3 mesos) 

 

Fàcilment contagiós 
principalment durant 1ª setmana 



Enterovirus: què en sabíem 

 

 

 Incubació 3-10 dies 

 Manifestacions clíniques: 
     - febre sense focus en lactant 

     - respiratòries: faringitis, herpangina, bronquitis 

     - malaltia boca-mà-peu (MBMP), exantema febril 

     - conjuntivitis hemorràgica aguda 

     - casos greus en el nadó (sèpsia, miocarditis) i pacients amb   

       immunodeficiència humoral 

     - neurològiques: meningitis asèptica (rarament encefalitis, PFA) 

 

Molts casos cursen de forma assimptomàtica  
i la majoria de casos amb clínica són lleus 



 

2012 Malaltia boca-mà-peu + rombencefalitis  
2013 PFA  
2015 Rombencefalitis + mielitis  



Enterovirus: com els reconeixem 

 

Herpangina 

Febre i odinofagia de 2-4 dies  
Vesícules i aftes paladar tou i úvula 
Dura 7 dies 



Enterovirus: com els reconeixem 

 

Malaltia boca-mà-peu 

Febre i símptomes catarrals lleus de 1-2 dies evolució 
Vesícules a mucosa bucal, mans i peus (natges) 
Bon estat general 
Dura 7-10 dies 



Què cal saber dels serotips 

 NO relació directa entre serotip i patologia 
clínica específica 

   - el mateix serotip pot produir diferents símptomes 

   - el mateix símptoma pot ser produit per diferents 
serotips 

 Després de la infecció la resposta immunitària 
és tipus específica (es poden tenir varis episodis 

d´infecció per EV al llarg de la vida) 



Enterovirus: serotips 

 >100 tipus diferents  

 

 

 

 

Hi ha serotips endèmics (circulen tots els anys) i epidèmics (cada 2-3 anys en brots) 

 



Enterovirus emergents 

Mutacions per errors en la replicació viral i recombinació  
entre enterovirus fa que apareguin genotips i subgenotips  
nous que es poden associar a major virulència 
 



 



EV emergents neurotròpics 

ENTEROVIRUS neurotròpic 

Hoste susceptible 

Invasió directa viral 
Resposta inflamatòria (citoquines) 
Fenòmens autoimmunitat? 

Mutacions confereixen major tropisme SNC 



Brots epidèmics EV emergents 

 

 1957 Primera descripció malaltia boca-mà-peu (NZ) 

 2008 Malaltia boca-mà-peu i manifestacions cutànies atípiques 

(Europa i USA) 

 

CV-A16 y A6: MBMP i manifestacions cutànies atípiques 



 

Chong JH et al. Pediatr Infect Dis J 2014; 33: 889 Lesions ampolloses 



 

Mather EF et al. Pediatrics 2013; 132: e149-157 Eczema coxsackium 



 

Nassef C et al. Curr Opin Pediatr 2015; 27: 486-491 Onicomadesi 



Brots epidèmics EV emergents 

 1962 Aillament EV 68 4 nens infecció respiratòria greu (USA) 

 2000 Manifestacions respiratòries greus, alguns PFA  

    - Brot Europa (Alemanya, Holanda) 2010: 408 infecció respiratòria greu   

      i 3 PFA 

    - Brot USA 2014: 1157 infecció respiratòria greu i 107 PFA 

    - Canadà 2014: 700 infecció respiratòria greu i 8 PFA 

 2015-2016 4 casos PFA (Catalunya, Aragó, Galicia, Asturies) tots 

amb seqüel.les  

EV 68: manifestacions respiratòries greus i PFA 



Brots epidèmics EV emergents 

 1969 Aillament EV 71 en nen de 9 mesos amb encefalitis (USA) 

 1970s Brots EV 71 MBMP i complicacions neurològiques tipus 

encefalitis i polio-like (Japó, Austràlia, USA, Europa: Suècia, Bulgària, 
Hongria y França) 

 1997-2016 Brots EV 71 països Asia i Pacífic 

      - Taiwan: 1997 1.3 mil.lions casos, 405 (0.03%) complicacions NRL 

      - Xina: 2008-2012 7 mil.lions de casos, 70000 (1%) complicacions  

        NRL (2100 3% mortalitat), subgenotip C4 

      - Japó i Malàsia: epidèmies cada 2-3 anys 

      - Hong Kong, Singapur, Vietnam, Korea, Austràlia 

EV 71: MBMP i rombencefalitis ± mielitis 



Brot EV emergent a Catalunya 

 112 casos Abril-Juliol 2016  

    - principalment per EV 71 C1 (84% casos) 

            prèviament no havia circulat al país 

           abans de 2015 només un 2% EV detectats eren EV 71 (C2) 

           podria estar relacionat amb cluster de casos d´EV 71 C1   

           detectat a Alemanya al 2015 

      

     



 



 

No vincle epidemiològic entre casos 
 
Casos a Castelló, València, Alacant, Màlaga, Burgos, Saragossa, Cantàbria, 
Guadalajara, Madrid i també a França 



 

57% ♂ 43% ♀    Rang edats 3 mesos i 10 anys 



Cas típic rombencefalitis EV 

Repte diagnòstic:  
Només un 20-30% presentava manifestacions cutànies o faringies típiques EV 
Casos morts fulminants 

Fase prodròmica 

Febre 
± vòmits 

   exantema 
   herpangina 

Manifestacions neurològiques 

48h 

Somnolència excessiva 
Atàxia, tremolors, nistagmus  
Mioclonies de la son exagerades 
 
Afectació bulbar: disàrtria, disfàgia,  
alteracions ritme respiratori (apnea),  
disregulació SNA (taquicàrdia, HTA) 
 
Edema pulmonar neurogènic i disfunció 
miocàrdica  
 
 

Nen de 2 anys 



 

BULB i PROTUBERANCIA 
- Centre respiratori, cardíac, vasomotor 
- Nuclis parells cranials: V-XII 
- Cicle son-vigilia 

CEREBEL 
- Control motor: to muscular, moviments voluntaris, equilibri 
- Llenguatge 
- Emocions 



 



Mielitis flàcida aguda o polio-like 

 Manifestacions clíniques 

   - debilitat muscular proximal assimètrica 

   - hiporreflèxia 

   - miàlgia 

   - sensibilitat conservada 

   - pot haver paràlisi bulbar associada 



 

Infiltració limfòcits a asta anterior medular 
Necrosi neurones motores 



 

Horner LM et al. Emerg Infect Dis 2015; 21: 1858-1860 



 

Nelson GR et al. Pediatr Neurol 2015 



Brot EV emergent a Catalunya 

 Evolució casos 

   - 24 (21%) ingrès a UCI 

   - 1 mort 

   - 1 cas amb seqüel.les greus 

   - resta amb evolució favorable 



Tractament 

 

 Tractament de suport 

 Tractament sense evidència: 

    - IGIV: Ac neutralizants enterovirus, atenuen producció citoquines  

    - Corticoides: antiinflamatori en mielitis viral 

    - Antivirals: en estudi 

        pleconaril, pocapavir, vapendavir, rupintrivir 

        altres fàrmacs: mefloquina, fluoxetina, amiloride 

No existeix un tractament etiològic específic 



 

WHO 2011 



Mesures prevenció 

 Higiene de mans i evitar transmissió 
respiratòria 

 Desinfecció de superficies 

 Evitar contacte amb persones malaltes (no 
anar escola o jardins infància) 

 Detecció precoç de brots mitjançant un 
sistema de vigilància EV emergents a nivell 
Europa i mundial 

 



Vacuna enterovirus 71 (C4) 

 Desembre 2015: 2 vacunes aprovades Xina 

 Protecció MBMP >90% i manifestacions greus 
>80%  

 No efectes adversos associats  

 Inici als 6-7 m (2 dosis), 3ª dosi als 18-24m 
(2 dosis protecció fins a 5 anys) 

 
Protecció creuada enfront diferents genotips i subgenotips 
EV71 pero no tots ni altres serotips EV  
Us limitat a control brots per aquest subtipus 


