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“Of all the pediatric infectious diseases 

for which routine vaccination is given, 

pertussis is the most poorly controled” 
 

 

Stanley Plotkin 
Pediatr Infect Dis J 2005;24:S2 



Epidemiologia 

• Reemergència de la malaltia 10-15 anys. 

• Endèmica i cursa a brots. 

• Baixa mortalitat i alta morbilitat. 

• Desplaçament des dels petits als adults joves. 



 



 



 



1- Millora del diagnòstic de la malaltia. 

 

2-Disminució de l’eficàcia de la vacuna. 

 

3- Disminució en la inmunitat de la mateixa. 

 

4- Augment de l’adaptació del patògen Bordetella. 

Causes d’aquesta reemergència 



 



• A la majoria dels països europeus al voltant del 2000 es va 
substituïr la vacuna cel.lular per l’acel.lular. 

• A Espanya el canvi es va completar al 2002. 

• El que s’està detectant a nivell microbiològic és que els Ags de 
B. aïllats en casos diagnosticats de Tos ferina són diferents, en 
molts casos, als Ags inclosos a la vacuna. 

• És a dir, les soques circulants de B. Pertussis no estàn 
expressant alguns components de la vacuna. 

Causes d’aquesta reemergència 



 



• La Tos ferina és una malaltia respiratòria molt contagiosa. 

• Reservori humà. 

• Cursa en 3 fases:  

                      a/ Fase Catarral: 1-2 setm. 

                       b/Fase Paroxística: 1-6 sem. 

                       c/ Fase de convalescència: de setm. a mesos. 

Un dels pilars del control de la malaltia és el Diagnòstic.  

Hi ha dades altíssimes de subdetecció i subnotificació, per sobre 
del 50%. 

Diagnòstic 



 



 



Avui el mètode més utilitzat és la PCR, per la seva rapidesa i alta 
Sensibilitat. 

 

El rendiment és màxim per PCR i Cultiu les primeres 3-4 
setmanes . Recordar demanar els 2 per serotipatge. 

 

Després utilitzar Serologia. 

 

Diagnòstic de laboratori 



• Un cop diagnosticada la malaltia, s’ha de tractar: 

   
a/ Tractar al malalt. 

               i 

b/ Quimioprofilaxi dels contactes. Fonamental per la prevenció de la 
malatia. 

Tractament 







- Els contactes s’han de tractar igual que els malalts. 

- Tenir en conte que 5 dies després del tractament, cesa la 
transmisió. 

- Els símptomes, després del tractament poden durar setmanes 
i inclús mesos. 

 

Tractament 



- Els contactes s’han de tractar igual que els malalts. 

- Tenir en conte que 5 dies després del tractament, cesa la 
transmisió. 

- Els símptomes, després del tractament poden durar setmanes 
i inclús mesos. 

 

NI LA INFECCIÓ NATURAL NI LA VACUNACIÓ PRODUEIXEN 

 UNA INMUNITAT PERMANENT. 

Tractament 



• Es basa en el diagnòstic i el tractament dels casos i dels 
contactes  

 

Prevenció 



• Es basa en el diagnòstic i el tractament dels casos i dels 
contactes, però  

 

LA MESURA MÉS EFICAÇ PER LA PREVENCIÓ PRIMÀRIA  

DE LA TOS FERINA CONTINÚA ÉSSENT LA VACUNACIÓ. 

Prevenció 



 



VACUNACIÓ DE L’EMBARASSADA 



1. Minimitzar al màxim els alts nivells de Subdetecció i 
Subnotificació de la tosferina. 

2. Tractar als malalts i als seus contactes. 

3. Promoure la Vacunació universal. Incloent vacunació de 
l’embarassada i la vacunació de l’adolescent amb dTpa. 

4. REPTE: desenvolupar vacunes més efectives. 

 

  

CONCLUSIONS 



GRÀCIES!! 

 



 



 



• Contactos cercanos de cualquier edad y estado vacunal deben recibir 
quimioprofilaxis. Para conseguirlo debe instaurarse antes de los 21 días de 
evolución de la fase paroxística. Además se revisará su estado vacunal, de 
forma que: 

 
  - Niños  no vacunados o incompletamente vacunados según su edad: iniciar 

 la vacunación o completar las dosis restantes. 
 

 - Niños mayores de 12 meses que hayan recibido la 3.ª dosis hace más de 6 
 meses: administrar la 4.ª dosis. 

 
 - Niños menores de 7 años que hayan recibido la 4.ª dosis hace más de 3 
 años, si todavía no han recibido la 5.ª dosis: una dosis de recuerdo. 

 
 - Adolescentes y adultos que no hayan recibido 1 dosis de vacuna frente a la 
 tosferina o que ya hayan pasado más de 10 años de la misma: una dosis de 
 recuerdo. 

 

CONTACTES 


