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FEBRE EXANTEMATICA MEDITERRANIA

pels

Drs. C. Soler i Dopff i A. Valls i Conforto

(de l'Hospital d'Infecciosos de Barcelona)

La relativa continuitat amb que son donats a coneixer casos de

febre exantematica mediterrania a Barcelona i els seus proxims

voltants, ens inviten a presenter en aquest Congres una curta nota

feta mes amb proposit de propaganda epidemiologica que d'infor-

macio.

A mes de la profusa bibliografia estrangera i espanyola ded'ca-

da a la citada malaltia, a Catalunya tenim esment que s'han comu-

nicat els segiients treballs que hi fan referencia:

P. Domingo i A. Nogueras.-"Un cas de febre exantematica

mediterrania". (Comunicacio a l'Academia i Laboratory de Cien-
cies mediques de Catalunya, 23 de maig del 1928, extractada a
"Revista Medica de Barcelona". Vol. IV, peg. 638.)

A. Pedro i Pons i A. Valls i Conforto.-"La fiebre exantema-
tica mediterranea. Un caso en Barcelona" (Ars Medica, gener del

1933, Pag. 1).

C. Soler Dopff.-(La fiebre exantematica mediterranea". Tre-

ball de sintesi i d'informacio. (" Revista Medica de Barcelona".
Vol. XIX, peg. 443.)

C. Soler Dopff i A. Vall i Conforta.-"Observacions locals de

febre exantematica mediterrania". (Comunicacio a l'Academia de

Medicina, 4 desembre del 1933.)
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En aquests treballs es troben descr :pcions cliniques i informa-

cions bibliogr $fiques prou extenses per a arribar a un bon estudi

de la malaltia.

Ulteriorment hem tingut coneixement d'altres casos observats

pels Drs. Lluis Cells, J. Valls (presentat a la Soc. medico-farma-

ceutica dels Sants Cosme i Damia) i C. Sarrias. Del d'aquest dar-

rer i amb la seva intervencio n'esta en curs de comprovacio expe-

rimental el diagnostic a I'Hospital d'infecciosos per haver-ne estat

poss'ble la recollida dels probables parasits vectors.

Aquesta successio de casos escampats en el temps i en 1'espai---

ja que, encara que sempre a Barcelona, no hi ha cap relacio de

convivencia entre uns i altres-fa creure que, tal com ho havem in-

dicat en altra ocasio, la difusio de la malaltia sigui molt mes gran

del que donen a entendre els casos coneguts, i resulta , doncs, opor-

tii fer una nova crida a l'atenci-o de tots els companys professio-

nals de Catalunya perque vulguin participar tots aquells casos que

arribin a esser diagnosticats , en profit, no solament de la fidelitat

de les estadistiques, sing tambe d'un millor estudi de la malaltia a

la nostra terra , ja que , per be que tingui habitualment un curs be-

nigne, res no permet d'assegurar que, en circumstancies especials,

no pugui haver -hi variacions en el curs que li es comu.

Queda aixi incorporada la febre exantematica mediterrAnia corn

una realitat endemiologica dins de la nosografia local de Cata-

lunya.

Si.ntesi nosografice del proces:.lgent productor: virus filtrable.

Agent transnz;ssor: paparres . Shn tones: escara d 'inoculacio (in-

constant) : incubacio : uns cinc dies ; invasio : progressiva ; estat :

febre alta , pols regular , exantema maculopapulos al tronc i extre-

mitats, conjuntivitis , 'dolors musculars , leucocitosi moderada; ana-

tomia patologica : reaccio reticuloendotelial. Prognostic : general-

ment favorable. Profila,xia: desparasitacio dels animals amb que

es conviu . Tractament : el general de les infeccions.


