
Dels 292 casos diagnosticats 
amb Dengue, el 60% són només 
entre les CCAA de Catalunya i 
Madrid. Això coincideix justament 
amb les CCAA que més viatgen a 
regions on es endèmic. Si com-
parem la presència del virus amb 
la distribució del vectors, Catalu-
nya i la Comunitat Valenciana són 
les CCAA amb més risc de patir 
Dengue autòcton 2,3. 

QUÈ ÉS EL DENGUE?
El virus del Dengue es un virus  transmès per artròpodes del gènere 

Aedes i Culex. La primera pandèmia va tenir lloc a finals de la segona 

guerra mundial a causa de condicions desfavorables a la població 

KXPDQD�TXH�YDQ�SURYRFDU�XQ�DXJPHQW�GH�OD�LQFLGqQFLD�G·DTXHVWD��(O�'HQJXH� és una 

malaltia urbana principalment dels tròpics, però actualment es troba en expansió. És un dels arbo-

virus més comú a nivell mundial i és per això que està considerada com una malaltia emergent.

Morfològicament es esfèric i presenta una superfície relativament llisa amb un diàmetre 

DSUR[LPDGDPHQW�G·XQV���QP��$O�VHX� interior trobem múltiples còpies de 

proteïnes estructurals i no estructur- als, una doble membrana lipídica i una 

~QLFD�FzSLD�GHO�VHX�JHQRPD��$51� monocentenari de polaritat positiva. En 

la membrana lipídica destaquen proteïnes encarregades de provocar un 

ampli ventall de reaccions creuades que provoquen la immunitat 

GHVSUqV�GH�OD�LQIHFFLy��$L[z�SDVVDU- ia només en el serotip exclusiu de la in-

fecció, per tant cada persona pot patir quatre vegades la malaltia.

EXPANSIÓ DEL DENGUE PER EUROPA

CASOS DE DENGUE
PER COMUNITAT AUTÒNOMA

MAPA DE LA DISTRIBUCIÓ MUNDIAL

CICLE DE TRANSMISSIÓ

VIRUS
Virulència del virus

HOSTE
)DFWRUV�JHQqWLFV�GH�O·KRVWH

ADE
Anticossos existents

Els vectors competents dels virus del Dengue són del gènere Aedes i Culex, en particular els 

més eficients són; Aedes aegypti i Aedes albopictus.

$�(XURSD�HV�WURED�PpV�H[WHQVD�O·HVSqFLH�Ae. albopictus (comunament conegut com a “mosquit 

WLJUHµ���eV�HO�VHJRQ�YHFWRU�PpV�HIHFWLX�L�V·DGDSWD�D�O·HQWRUQ�GHO�YROWDQWV�GHOV�KDELWDWJHV��(O��SRGHP�
trobar en regions temperades i no només tropicals perquè té una gran capacitat d'adaptació i 

gràcies a això pot sobreviure a les temperatures més fredes d'Europa. Els seus ous poden roman-

GUH�YLDEOHV�GXUDQW�PHVRV�HQ�DEVqQFLD�G·DLJXD��(Q�O·DFWXDOLWDW��HO�WUREHP�HQ�TXDVL�WRWV�HOV�FRQWL-
nents. La seva ràpida expansió i capacitat vectorial pel transport de diferents tipus de arbovirus, 

com el Dengue, afecta cada vegada més a una proporció més elevada de la població mundial 4.

MOSQUIT SA
no presenta el virus.

PERSONA INFECTADA
XQ�FRS�O·HVVHU�KXPj�V·LQIHFWD�L�OD�FDUJD�YLUDO�DXJPHQWD��HO�SHUtRGH�
G·LQFXEDFLy�HV�GH������GLHV��/HV�SHUVRQHV�TXH�SDWHL[HQ�XQD�LQIHF-

ció primària del virus estaran protegits durant dos o tres mesos de 

patir una infecció secundaria (reacció creuada).

7 dies després de la ingesta de les 
partícules víriques ja son portadors del 
virus

PERSONA SANA
6·LQIHFWD�GHO�YLUXV�GHO�'HQJXH�D�
WUDYpV�G·XQD�SLFDGD�GHOV�YHFWRUV�FRP-

petents infectats, i a través de la seva 

saliva introdueix el virus en el torrent 

VDQJXLQL�GH�O·KRVWH�

MOSQUIT INFECTAT
6·LQIHFWD�D�FDXVD�G·DOLPHQ-

WDU�VH�G·XQD�SHUVRQD�LQIHFWDGD��
aquest serà portador per tota 

la vida i la seva descendència 

també seran portadors del 

virus.

(O�YLUXV�V·XQLUj�D�SURWHwQHV�HVSH-
cífiques i receptores de la cèl•lula 
KRVWH�L�SHQHWUDUj�SHU�IDJRFLWRVLV�DOOLE-
erant el seu ARN al seu citoplasma. 
El virus dins la cèl•lula recircula tota 
OD�PDTXLQDULD�G·DTXHVWD�SHU�D�OD�VHYD�
pròpia replicació. Finalment, a través 
GH�D�OLVL�FHO�OXODU�V·DOOLEHUD�QRYHV�
partícules víriques al torrent sanguini.

SIMPTOMATOLOGIA
$TXHVWD�IDVH�HV�OD�IHEULO��YH�

acompanyada generalment de 

dolors musculars, 

miàlgies i artràlgies, 

erup- cions 

maculo- papular i 

hemorrà- gies lleus

F1
Es produeix aproximadament quan de-

sapareix la febre, on és produeix un 

augment de la permeabilitat 

capil•lar que acompanyat 

G·XQ�DXJ- ment del he-

matòcrit pot provocar un 

xoc  hipovo- lèmic (pèrdua 

de grans quantitats de sang i líquid 

provocant que el cor sigui incapaç de 

bombejar correctament, afectant en 

molts casos al deteriorament de difer-

ents òrgans). També pot comportar aci-

dosis, coagulació  intravascular i hemor-

ràgies severes

F2
)LQDOPHQW�DUULEDUj�O·~OWLPD�IDVH��GH�

convalescència o de recuperació. 

En aquesta fase hi ha 

una reab- sorció de 

líquids i un augment de 

la concen- tració en 

sang de plaquetes i 

de immunoglobulines G i M. En gen-

HUDO��XQ�DXJPHQW�GH�O·DSHWLW��UHGXFFLy�
GH�HOV�GRORUV�DEGRPLQDOV�L�G·DOWUHV�
símptomes relacionats amb la fase 

crítica i millora del benestar del pa-

cient

F3

Aedes Albopictus

Establert

Introduït

$EVHQWR
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VECTORS DE TRANSMISSIÓ

Existeixen quatre serotips; 
DEN-1, DEN-2, DEN-3 i DEN-4. 
Comparteixen aproximadament 
entre el 60-75% del seu codi 
genètic. Les soques DEN-2 i 
DEN-3 són serotips “asiàtics” i 
els meus agressius1.

MESURES DE SALUT PUBLICA
3HU�HYLWDU�OD�SUHVqQFLD�GHO�'HQJXH�HQ�UHJLRQV�RQ�DFWXDOPHQW�QR�HV�WURED�V·KDXULD�GH�UHDOLW]DU�XQD�VqULH�GH�
PHVXUHV�GH�FRQWURO�L�SUHYHQFLy��(Q�O·DFWXDOLWDW�QR�H[LVWHL[�HQFDUD�FDS�YDFXQD�TXH�SURWHJHL[L�GHO�YLUXV�GHO�
Dengue per això, segons la OMS, “L'únic mètode per a controlar o prevenir la transmissió del virus del 

dengue consisteix a lluitar contra els vectors” amb tècniques de control i prevenció específiques i ade-

TXDGHV��'HVSUpV�GH�UHDOLW]DU�XQ�FRQWURO�SUHYHQWLX�V·KD�GH�YLJLODU�HOV�YHFWRUV�SHU�GHWHUPLQDU�VL�O·HILFLqQFLD�
de les mesures preventives és positiva.

���&&$(6��(YDOXDFLyQ�GHO�ULHVJR�GH�LQWURGXFFLyQ�\�FLUFXODFLyQ�GHO�YLUXV�GHO�'HQJXH�HQ�(VSDxD���&HQWUR�GH�&RRUGLQDFLyQ�GH�$OHUWDV�\�(PHUJHQFLDV�6DQLWDULDV��������
���6DQWRV��6�HW�DOO��3RVLELOLGDG�GH�LQWURGXFFLyQ�\�FLUFXODFLyQ�GHO�YLUXV�GHO�GHQJXH�HQ�(VSDxD���������²����������
���%lFN��$��7��	�/XQGNYLVW��$��'HQJXH�YLUXVHV���DQ�RYHUYLHZ��,QIHFW��(FRO��(SLGHPLRO������������

���*XEOHU��'��	�&ODUN��*��'HQJXH�GHQJXH�KHPRUUKDJLF�IHYHU��WKH�HPHUJHQFH�RI�D�JOREDO�KHDOWK�SUREOHP��(PHUJ��,QIHFW��'LV�������²����������

7XWRU��1HXV�)HUUHU
$OXPQH��$GULDQD�0DULQ

*UDX��%LRORJLD�$PELHQWDO

DISCUSSIÓ I CONCLUSIÓ
Els factors ambientals com el canvi climàtic o de conducta poblacional no són els únics factors crítics per 

D�OD�WUDQVPLVVLy�GHO�YLUXV��3HU�D�TXH�HO�YLUXV�HV�PDQLIHVWL�HQ�XQD�SREODFLy�SULQFLSDOPHQW�KD�G·HVWDU�SUHV-

HQW��KD�G·KDYHU�XQD�SREODFLy�VXVFHSWLEOH�D�VHU�LQIHFWDGD�L�WDPEp�KL�KD�G·KDYHU�OD�SUHVqQFLD�GHO�YHFWRU�DPE�
XQD�UHODFLy�LQWHUHVSHFtILFD�FRQWLQXDGD�HQWUH�DTXHVW�L�O·pVVHU�KXPj��7RWV�HOV�IDFWRUV�LQIOXHL[HQ�HQ�OD�GLVWUL-

bució, expansió, replicació i infecció del Dengue en la població humana. 

$�(XURSD�WUREHP�WRWV�HOV�UHTXLVLWV�HVVHQFLDOV�SHU�D�TXH�OD�PDODOWLD�UHDSDUHJXL��SHUTXq�WHQLP�HO�YHFWRU�LQ-

VWDOÃODW�HQ����SDwVRV�L�OD�SUHVqQFLD�GHO�YLUXV�HQ�GRV�G·HOOV��L�SHU�DL[z�HO�'HQJXH�V·KDXULD�GH�GHFODUDU�GH�'L-
DJQzVWLF�REOLJDWRUL���/D�SURSDJDFLy�GHO�YLUXV�V·KD�GH�FRQVLGHUDU�XQ�WHPD�LPSRUWDQW�L�SRVVLEOH�HQ�OD�VDOXW�
S~EOLFD��$O�QRVWUH�SDtV��OD�SUHVqQFLD�GHO�YHFWRU�D�&DWDOXQ\D�DPE�HOV�FDVRV�GH�'HQJXH�QR�DXWzFWRQ�L�OD�
presència del virus en França produeix un augment de la probabilitat de que aparegui la malaltia a Es-

SDQ\D��6·KD�G·DVVXPLU�TXH�OD�GLVWULEXFLy�GHO�'HQJXH�DXJPHQWDUj�FRQIRUPH�DXJPHQWD�OD�GLVWULEXFLy�GHO�
vector i la temperatura


