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TÈTANUS, EPIDÈMIES I VACUNES 
 
 

El tètanus és una malaltia infecciosa que es coneix des de la més remota 
antiguitat. La referència més antiga s'atribueix a Hipòcrates (segle V a.c.), 
que va descriure els símptomes del tètanus en un mariner caracteritzant-los 
com de "hipercontracció de músculs esquelètics". També en fan esment Galè i 
Areteu de Capadòcia (segle II d.c.). 

La comprensió de la seva patogènia va començar el 1884 quan Carle i Rattone 
van inocular el tètanus a conills injectant-los una suspensió de pústules d'acné 
d'un malalt tetànic. 

El mateix any (1884) Nicolaier causà el tètanus a diversos animals per mitjà 
de la inoculació de mostres de sòl. Va poder reconèixer la presència de bacils 
i els va reproduir en cultius mixtos. 

L'aïllament del microorganisme en cultius purs va ser dut a terme el 1889 per 
Kitasato, qui va eliminar, per calor, els contaminants no productors d'espores 
i va produir la malaltia en animals per mitjà de la inoculació de l'aïllat. 

El 1890 Behring I Kitasato van obtenir l'antitoxina específica del tètanus i en la 
dècada de 1920 Ramon Dercembry i altres aconsegueixen toxoide tetànic, 
emprant-se en vacunació humana sense perill i amb bons resultats. 

Informació obtinguda a partir de les dades de Tetanus info. 

 
1. D'acord amb la informació anterior, com es poden interpretar els gràfics 
següents referents als casos de tètanus als Estats Units en les dates que 
s'indiquen? 

 

 

http://www.uta.edu/ra/oric/animal/forms/TetanusInfo.pdf
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2. Quant a la distribució per edats, les dades obtingudes en el mateix estudi 
es mostren a continuació. Quina explicació donaríeu a aquests resultats? 

 

 
3. Dels resultats d'aquest estudi, crida l'atenció les dades del gràfic següent. 
Feu-ne una interpretació fonamentada. 

 

   
4. Ja heu estudiat que la primera frontera protectora davant la infecció són la 
pell i les mucoses. El gràfic següent mostra la relació entre la malaltia, el 
tètanus, i les ferides o lesions(=injuries) segons el seu origen: 

 

IDU = us de drogues injectades 
Puncture = puntxades (inclou piercings, tatuatges, mossegades d'animals...) 

Laceration= lesió, traumatisme, cop, ferida 
Surgery = cirurgia 

Chr wound = ferides cròniques  
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 Què en podeu inferir d'aquestes dades? 

 
5. La vacuna antitetànica és un compost proteic (toxoide o anatoxina) 
obtingut a partir de la toxina tetànica i modificat per l'acció de la calor i del 
formol. Per a la vacunació s'utilitzen els preparats "adsorbits" (toxoide tetànic 
purificat i adsorbit en hidròxid o fosfat d'alumini), amb reaccions adverses 
menors i major capacitat antigènica. 

L'eficàcia clínica del toxoide tetànic s'ha estimat en aproximadament 100%. 
Després d'una sèrie primària de vacunació antitetànica, pràcticament totes les 
persones desenvolupen nivells protectors d'antitoxina. Aquests nivells cauen 
amb el temps. Mentre algunes persones poden estar protegides de per vida, 
en la majoria, als 10 anys de l'última dosi, els nivells de protecció d'antitoxina 
són mínims. 

La vacunació antitetànica està inclosa com a vacuna d'aplicació sistemàtica en 
la infància en els calendaris de vacunació de les diferents comunitats 
autònomes. De la mateixa manera també s'indica en adolescents i població 
adulta insuficientment vacunada. 

 Comenteu la informació del quadre següent: 

DOSIS PREVIAS  SUPUESTOS  DOSIS A RECIBIR  

TRES DOSIS  

A) No han transcurrido 10 años 
desde la última dosis. 

 
B) Han transcurrido más  

de 10 años desde la  
última dosis.  

A) Ninguna.  

B) Una dosis.  

DOS DOSIS  

A) No han transcurrido 5 años 
desde la última dosis.  

B) Han transcurrido 5 años desde 
la última dosis.  

A) Una dosis.  

B) Dos dosis con un mes de 
intervalo.  

UNA DOSIS  

A) No han transcurrido 5 años 
desde la última dosis.  

B) Han transcurrido 5 años desde 
la última dosis.  

A) Dos dosis con un mes de 
intervalo.  

B) Aplicación de la pauta 
completa (tres dosis).  
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6. Informació complementària. El calendari vigent a Catalunya és el següent: 

 

Anys (a) 
/ Mesos 

(m)  

Diftèria- 
Tètanus- Tos 

ferina 
acel·lular 

(DTPa)  

Poliomielitis 
(Antipoliomielítica 
inactivada) (VPI)  

Haemophilus 
influenzae  

tipus b  

(Hib)  

Meningocòccia C 
conjugada  

(MCC)  

Xarampió- 
Rubèola- 

Parotiditis 
(TV)  

2 m  x  x  x  x  -  
4 m  x  x  x  -  -  
6 m  x  x  x  x  -  
12 m  -  -  -  -  x  
15 m  -  -  -  x  -  
18 m  x  x  x  -  -  
4 a  -  -  -  -  x  

4-6 a  x (1)  -  -  -  -  

      

Anys (a) / 
Mesos (m)  

Hepatitis B  

(VHB)  

Varicel·la  

(VVZ)  

Tètanus i 
diftèria de 
tipus adult  

(Td)  

Virus del 
papil·loma 

humà  

(VPH)  

Antigripal  

(G)  

Antipneumococcica 
23-valent  

(Pn23)  

2 m  x  -  -  -  -  -  
4 m  x  -  -  -  -  -  
6 m  x  -  -  -  -  -  

11-12 a  x (2)  x (3)  -  x (4)  -  -  
14-16, 40 i 

65 a  
-  -  x  -  -  -  

A partir 
dels 60 a  

-  -  -  -  x  x  

 
(1) DTPa o dTpa (Vacuna de càrrega reduïda contra la diftèria, el tètanus i la tosferina 

acel·lular). 
(2) VHA+B: Antihepatitis A i B combinada (tres dosis). Programa pilot vigent fins el curs 

escolar 2013-2014. 
(3) Dues dosis. (4) Tres dosis només a les noies.  

 
 

Finalment, es considera adient continuar amb la vacunació contra la varicel·la 
per als preadolescents de 12 anys susceptibles de contraure la malaltia. 

 Sabeu quina és la teva situació respecte a les vacunacions? Esteu al dia 
de totes elles? Informeu-vos. 

 


