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Lluís Marques Amat I Metge aHergóleg 
• ~aig néixer_ a Tenassa fa 57 anys • He presidit la Societat Catalana d'AHergologia i Immuno
logia. • Ara soc cap d'aquesta secció a la regió sanitaria de Lleida • Treballo a !'Hospital Ar
nau d~ Vilanova • Estic especialitzat en al·lergia al veri d'abelles i vespes • Són insectes ne
cessans que no hem de criminalitzar. 

«La vespa asiatica 
crea massa alarma>> 

A
,·ui fa una xerrada 
amb e l seu col-lega 
César Alías Tudurí 

dins el programa d 'Alergo
Menorca i amb el títol «Ser 
al-lergic i viure a Balears; un 
desafiament». Sera a les 20 
hores a la Biblioteca de la 
Fundaáó Rubió de Maó. El 
congrés pa;a novament sobre 
la taula en aquesta edició 
carenci.it d'al-for¡;olc-gs a J s is
tema sanitari Balear. El doc
tor Lluís Marques parlara 
del risc que suposen les pica
Jes d'himenopters (abelles 
, vespes) en persones que 
,ó~ al-lergiques al seu verí i 
lel paper que juga la vacu
a Un tema del. qua! ha escrit 
!ll nombroses publicaáons 
:ientífiques. 

IY0n 1 \,1111! l'lnllris per ~ 
ta espedalltat? 
-L'al-lergia compren aspee
tes de la mediána que sem
pre m'han a tret: pediatría. 
immunologia, pneumologia 
o dermatología. M'agrada 
perque és una especialitat 
transversal, no centrada en 
un sol organ del cos. 

lperi.picadesdl.,ailp, 
tersen concret7 
-He exen:it la meva carre
ra en una zona rural, on una 
de les activitats és ('apicul
tura. Comporta casos amb 
:eaccions greus per picades 
j 'abelles i vespes i la neces
,;i ta t de solució pels qui ho 
,ateixen. És molt estimulant 
1es del punt de ,;,,--ia profes
áonal. 

~& la sluadóaclUal? 
-Entre quatre i deu perso-
1es a Espanya moren cada 
my per picad es d 1úmenóp
e rs. Darrerament, a mb 
'entradd de la vespa as iati
·a i els casos, l'any passat, 
le morts a Galícia, aques t 
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B doctor Uuls Marqués fa una xerrada awl a la lllbllotec:a de la 
Fundadó Rubió de Maó, en el man: d'AlergoMeKNca 2019. 

tema ha tingut més res.so. Ara 
bé, de quatre morts, només 
una va ser per vespa asiati
ca; les a ltres eren per pica
des de vespes autoctones. 

Hem de patlr per aquest 
lnsecte? 
-Perque sigui perillós s'ha 
de tenir al-lergia al seu veri. 
No és més agressiu i el seu 
veri no és més toxic que el 
de les vespes autoctones. De 
fet, al Mediterrani ja tenim 
la vespa xana, també gegant. 
L' asiatica ja ha arribat a Cata
lunya. 1 a Mallorca, tot i que 
s'hi van detectar uns quants 
nius a la Serra de Tramunta
na, pel que jo sé, es van poder 
erradicar. Pero hi ha un risc 
evident que arribi un dia o 
altre a les Illes. 

Les plcadessón m6sdolo
roses? 
-És un insecte més gran i 
va més carregat de veri. Poi 
donar més dolor i la reacció, 
quan s'és al-lergic, po t ser 
mésgran. 

Se l'anomena la cvespa 
auaNlna». 
-Corre aquest topic, pero 
és una vespa «assassina» 
d 'abelles, no de persones. Es 
menja les abelles i posa enca
ra més en risc la superviven
cia d 'aquests insectes prote
gits. S'ha barrejat la informa
ció de les morts de Galícia 
ambla situació que ha supo
sa t per !'apicultura, creant 
aquesta confusió. 

Qulns ~ el rlsc de ral-lér· 

gla a vespes I abelles? 
-L'al -lergia al verf 
d'himenopters pot tenir reper
cussions mortals. El proble
ma és que no es poi evita r 
estar-hi exposats, sobretot si 
vius o treballes al camp. 

1 quin remel hl ha? 
- Té un tractament molt e fi 
ca~. que és la vacuna, que 
permet erradicar el risc. Els 
apicultors es queixen que 
quan parlem d ' aquestes 
coses donem la imatge que 
les abelles són perilloses. 
No hem de criminalitzar-les 
com insectes dolents, quan, 
a més, tenen una funció tan 
important en el nostre eco
sis tema. 

Com aeu que repe,cutebc 
aqul la manca d'especla
llstes? 
-Entenc que aixó implica 
més desconeixement per part 
de la població d 'aquest tipus 
de problema i del tractament 
que es podría fer. 

Es pot saber si s'és al•I«• 
glc al verf d'abelles I ves
s-7 
- Una p ersona descobreix 
que és al-lergica al verí un 
cop ha tingut una reacció. 
No disposem actualment 
d 'un me tode que ens ajudi 
a detectar que podria passar 
en el futur. 

Qukl 6s l'antidot contra el 
dolor de plcades en gene
ral? 
-En el moment agut de la 
reacáó, el med.icament que 
es fa servir és 1' adrenalina, 
injectada per vía intramus
cu lar. La vacuna en canvi 
busca evitar que arribi la reac
áó. 

S.---eilraneilpopat, • 
lars? 1 
-En principi, el que serveix 1 
és refredar la zona, posant- 1 
hi gel, i rentar-la amb aigua 1 
i sabó. Potser alguns remeis 1 
populars tenen eficacia, pero 1 
no hi ha darrera evidencia 1 

científica. 1 


