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La practica de la meclicina s'excrccix normalment sobrc cis individus,

pcro la salut publica i la sanitat o higicnc s'han d'aplicar a la poblaciu.

La poblaciu crcix, cs desenvolupa, es reproducix, i tot aixo cs cnormcmcnt

afcctat per lcs condicions ambientals i per altres factors com les intcrac-

cions amb altres poblacions animals o vegetals. En la natura, unes pobla-

cions passen encrgia a Ics altres, encrgia quc ve en ultim terms dcl sot

i quc entra en la biosfcra per les plantes. Els patogens, o cn general cis

parasits, obtenen encrgia do ]'hosts, pcro no cl matcn, corn ho podria Icr

un dcprcdador, sing que normalment cl debilitcn. Corn mss antic cs cl

sistema patogen-hosts, nienvs simptomcs perjudicials presenta aqucst uttim,

i linalmcnt la intcrrclaciu pot evolucionar vers un comensalismc o adhuc

vcrs una simbiosi. Esta comprovat, font proves setmanals d'infeccions viri-

qucs en escoles o titres grups humans, quc existcix quasi una sequencia

continua d'epidcmics o infeccions, pcro sense simptomcs o amb simptomcs

molt benignes; nomcs cn alguns casos cs produeixen malalties propiamcnt

ditcs i morts. En rcalitat, la malaltia cs refcreix a una situaciu transitoria

(IC gran dinamisme quc condueix a un augment do la mortalitat do l'hostc

i per tant tanibe del parasit; Margalcf (1974) resum ]a situacio com a Lill

resultat de la pressio d'expansiu d'un patogen fora del seu ambient habi-

tual. La gent quant viatja, sobretot a Ilocs amb condicions molt ditcrcnts,

es vacuna primer, ja quc sap quc es propcnsa a les malaltics do la zona.

Va esser espectacular cl cas de la mort en massa del bestiar introduit a

I'Africa, per Trvpautosonut, parasit dels ruminants indigenes, pc-6 quc en

aquelles poblacions era en cquiilbri, cstava adaptat. Les epidemics registra-

des en la historia amb consegiiencics, son dc(,,udcs a: 1) la prolifcracio de

microorganismes noun (originals per mutacions o altres canvis genetics);

2) quc un tipus de patogen es troba amb poblacions d'hostes sense expc-

riencia previa d'aquest; 3) que les condicions de ]'ambient canvicn i dese-

quilibren el sisterna.

L'homc, amb la seva evolucio cultural tan rapida, csta canviant molts
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tipus d'anibicnts. Des que viu cn ciutats populoses s'esta ajustant a divtr-

sos microorganismcs, pcro aquest ajustament es diffcil d'aconseguir si

continuamcnt s'cstan formant nous ambicnts diferents; l'us matrix de la

quimiolerapia fa evolucionar cis patogcns cap a un cami quc no es prccisa-

ment cl de l'adaptacio a I'hoste.

Les peidemies, grcus o benignes, es producixen i es produiran. La preo-

cupacio dels epidcmiolcgs sempre ha estat de poder contester previament,

aunb ones dadcs dc dcnsitat o d'estructura de la poblacio, aqucstcs pre-

guntes: Quants individus es posaran malalts? ^Quan es produira cl nom-

hrc mss gran de haixcs? (,Desapareixera despres la malaltia, o retornara

periodicament? 1, si es aixi, en quant dc temps? ^Com es podria cradicar

la malaltia? Etc., etc.

El problema es molt complex i ens limitarem majorment a resumir el

desenvolupamcnt dc la tcoria epidemiologica, tot deixant a part altres pro-

blemes ecolo-ics.

L'estudi Clef curs d'una malaltia en una poblacio pot esser atacat fent

una scrie do suposicions sobre les relacions entre els factors quc intervener

en l'cxtcnsio dc la malaltia, i expressant aquestes suposicions en tomes

matematics. El model flavors es comprova amb les observacions Teals de

malaltics, a Its poblacions naturals o experimentals, per a les quals les su-

posicions cs crcucn validcs.

Encara que Iimitada, cs una aproximacio interessant, ja que si el model

lcoric s'ajusta a la realitat, es pot pensar que les suposicions son validcs.

Si no, hom cerca altres hipotesis i es fan altres suposicions quc donin mss

bons resultats, bo i modificant cis models antics o creant-ne de nous. Els

models tcorics pollen dcixar entreveute rclacions importants i servir al

progres do la tcoria biologica, i tambc pollen proporcionar estimes de para-

metres utils en la comparacio de divcrses malaltics o do la mateixa en

diferents condicions ambientals.

Seg_uint Cl curs historic de la interrelacio models-dales, en aqucst

treball horn exposara primer els diferents models matematics que s'han

anat claborant, i despres les observations reals que es volen comprendre o

explicar comparant-lcs amb aquclls. La intencio es normalment doble: ex-

plicar el fenomen i comprovar la solidesa del model; pcro no hi ha dubte

quc, cnsems, cis models fan avancar a pot a poc les interpretations biolo-

niques i cpidemiologiques do les lades de que hom disposa.

Models matematics

Existcixcn divcrsos models per a descriure la rclacio parasit-hosts al

Ilarg del temps. Els mes utilitzats son cis de Lotka-Volterra i Nicholson-

Bailev. Aquests models descriuen oscil•lacions al voltant d'un cstat d'equili-

bri, les dcl parasit mss o mcnys dcsfasades respecte a les de l'hoste.

Ambdos tendcixen a au<gmentar Ilurs nombres seguint el creixement

cxponcncial do Iota poblacio, pero Ilur interaccio fa quc I'hoste, un cop ha
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t oiit Un Celt 11011 Ihre d'inCI ividus, ditiminnrixi p'r I'cfcrtr ctrl parasit,

i ines lard ho laci el parasit per la disminucio dels hostes. Aquests models

han servit per a explicar resultats experimentals de parasit-hoste. En Ia

natura, encara que en ones rclaciones molt mes complexes, ennnascarades

o augmentades per la intervencio de molts altres factors, clima, competen-

cia, capacitat d'infectar diferents especies d'hoste, tambe es donen una

serie dc fluctuations dels nombres d'individus d'ambdues especies.

En el cas del parasitisme de I'home per patogens, cs a dir microorga-

nismes, llavors el nombre d'aquests no cs pot saber, ni interessa en general,

ciO dels models filosofics als matematics sobre el desenvolupament d'una

serie dc simptomes, es facil de saber el nombre d'individus malalts o infec-

tats, que es allo que en realitat es voldria predir.

Respecte a la teoria epidemiologica, Farr, al segle xix, marca la transi-

cio dell models filosofics als matematics sobre el descnvolupament de una

epidcmia. Farr s'adona do la regularitat de les pujades i baixadcs de les

epidemics, i que podien esser descrites matematicament abans de la des-

cripcio biologica del mecanisme infeccios. Va intentar de descriurc mate-

maticament, entre altres, les lades de I'epidemia de la verola a Anglaterra

els anus 1837-1839, tot tractant d'ajustar una curva teorica a les dales

reals (Scrfling, 1952). Ws tard, en temps que ja ]a infeccio era coneguda,

encara d'altres varen seguir aquest cam. Pero ja des del comencament

d'aquest scglc, utilitzant les relations epidemiologiques acceptades, horn

va intentar diferents models matematics a priori, per tal d'esscr ulterior-

ment comparats amb observations de camp. Ross (1916) i Lotka (1923)

varen desenvolupar diversos models tractant de descriure la situacio que

es dona en la malaria, transmissio, incidcncia, etc.

La teoria epidemiologica classica es basa ( per exemple Kermack i

McKcndrick 1927, Bailey 1957) en el fet que cada individu, durant una

epidcmia, es pot enquadrar dins un dels tres grups segi.ients:

1. Nombre d'individus malalts, o infectius (que poden infectar cis

alsrtes), K.

2. Nombre d'individus que encara no han estat infectats, o suscepti-

b1cs (que poden csscr infectats), N.

3. Nombre d'individus que han cstat infectats peso que cstan fora do

la rclacio per mort, recuperacio amb immunitat permanent o a'illa-

mcnt de la poblacio de susceptibles, N,

En cl model sc suposa la simplificacio que aclucsts nombres d'indivi-

dus varien en Cl temps tan sols a causa d'una taxa d'infectivitat p i d'una

laxa d'extincio o retirada, in. p es la probabilitat que un individu suscepti-

ble s'infecti perquc es trobi amb un d'infectiu, i in es ]a probabilitat que

on infectiu es curi, es mori o sigui aillat. Llavors la dinamica de I'epidemia
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pot esser descrita per les segucnts equacions diierencials:

(I N,

dt

d N,

=
pN,N, - mN,

- pN,N, 1)

dNM
N

dt
= m ,

Aqucst model es interessant perque explica les observacions generals

que l'cpidemia crcix mes rapidament quan la densitat de susccptiblcs cs

mcs gran i la taxi d'extincio rs petita a causa do la ignorancia i de I'a'illa-

ment inadequat ocasionat per ]a superpoblacio. En canvi, quan la densitat

do poblacio de susceptibles rs baixa i ]a taxi d'extincio alta gracies a bones

condicions sanitarics, l'epidemia to menys importancia. Si la densitat do

susceptibles Os mrs petita que el valor de m/p, la infeccio sera apartada

mcs de pressa que no pas comunicada, pero si la sobrepassa, cs descnca-

dcnara 1'epidcmia.

En aquest model cs interessant d'afegir un factor que expliqui la pos-

sibilitat do fcnomens ciclics, ja que moltes malalties tcndeixen a presen-

tar-se repctidamcnt amb una certa regularitat. Per exemple, el xarampio en

algunes localilats sembla presentar una pcriodicitat d'un a dos anys. Per a

aconseguir aixo nomes fa falta de considerar que cl nombre de susccptiblcs

augmenti continuament a una taxa r, per exemple, per naixement do noun

individus, per la immigracio o scnzillament per l'entrada continua de nous

alununes a les escoles.

Llavors, Ics cquacions scrien:

(IN,
- = pN,N, - mM,

dN,

di
=-pN,N,+r

(2)

AixO implica que, despres dc l'erupcio d'una cpidemia quc rebaixi la

densitat de susccptiblcs per rota d'un valor critic, hi hauria un periode

de quiescencia fins que el valor critic sigui novament sobrepassat i es pro-

dueixi una nova explosio. D'aquest model resulten unes oscil•lacions que es

van esmorteint, i despres d'una serie d'alts i baixos s'arriba a un estat on

no canvia el nombre d'individus infectats, que s'anomena estat endemic

estacionari. Aqucst matcix model es pot plantejar des d'un punt do vista

estocastic, es a dir, quan es considera que I'efecte resultant dcls factors
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quC inllucncicn I'l'xtensio do la ialaltia, d'nna inICCCiu a I'altra, pot esscr

un proses a l'atzar. Llavors s'utilitzen afirmacions probabilistiques, sobre

la probabilitat que tingui hoc una infeccio o una recuperacio, i es fan pre-

diccions probabilistiques sobre el nombre de casos de malaltia. Dc la utilit-

zacio d'un model estocastic resulta implicada la probabilidad dc la introduc-

cio de tant en tant de noun infectius no procedents del contactc amb un

altre infectiu. Aixo es pot donar en la natura pal fet que organismes no

virulents poden, per mutacio, passar a virulents, o pal fat que la malaltia

es pot rebre a l'atzar procedent d'algun insecte o d'algun animal que actu'i

de reserva permanent en estar parasitat pal mateix organisms (Bailey, 1967).

D'aquesta manera s'obtenen oscillacions periodiques que no s'esmor-

tecixcn.

Fin 1

Fic. 1.-Model de Hamer-Soper de la periodicitat de la infeccio. En abscissas
temps en periodes diincubacio. La linia horitozntal de tra4os indica I'estat
estacionari o nombre dc susceptibles tal que determina quc una infeccio en el
periode t generi exactament una infeccio en el periode t + 1.

Soper (1929) proposa un model (figura 1) semblant a la versio deter-
minfstica del darrer esmentat, pero escollint com a unitat de temps cl
periode d'incubacio de ]a malaltia, de mancra que el nombre d'infectats a
cada periode es proporcional al d'infectius i susceptibles del periode ante-
rior. Per aquella epoca, 1928, Reed i Frost (dades no publicades per aqucsts
autors, pero descrites per Wilson i Burke 1942, Abbey 1952, i Oliveira
(1952) utilitzaven cls anomenats models binomials, quc amplien el de Soper,
en que un contactc antra un susceptible i dos o mes infectius nomes donara

on nou cas de malalt, efecte que la teoria de Soper no considera. Aqucst
model, com cl de Soper, fa una serie de suposicions, per exempla:
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I ) La infcccici s'csten sol.iincnt per contactc amb infcctius, i tots els

individus tenon la matcisa probabilitat fiza de contactc.

2) Tot susceptible, una vcgada s'ha trobat amb un infcctiu durant tin

pcriodc dctcrminat, es(levc malalt i cs torna infcctiu nomes durant

el proper pcriodc, clespres del qual es totalment immune.

3) Els pcriodcs son constants i equivalen als d'incubacio do la ma-

Ialtia.

El model donava cl nombrc do casos de malaltia a cada un dels con-

secutius intervals del temps equivalents als pcriodcs d'incubacio scgons:

C,, = S, (1 - q`) (3)

on q es la probabilitat quc no hi hagi contacte cntrc dos individus dctermi-

nats (p 1 -q do la probabilitat quc hi hagi contactc) i S, cl nombrc de

susccptiblcs durant Cl periode t. Si C, cs cl nombre d'infectius durante cl

pcriodc t, flavors I -q( ' es la probabilitat quc tin susceptible cntri en con-

tacte amb un qualsevol dcls C, infcctius. D'aqucsta mancra, donadcs ones

condicions inicials amb un nombrc dctcrminat d'infcctius i susccptiblcs, es

pot anar calculant per a cada pcriodc, pas per pas, el curs de la infeccio

(taula 1) fins arribar a una situacio amb un sol susceptible. Reed i Frost,

peru, consideraren quc una cpidcmia no esta dctcrminada Onicament per

TArc:a I

Calcuf tcurie d'una cpidcmia segons cl moiler do Recd-Frots (versio (Ieterminista)
p = 0,05

Mini. d'ordre
del periode

Noorbre
dint cc/ins

Nonibre de
susceptibles Cnlcul de C:., i S,.,

r C', S

0 1 100 C,=100(1-0,95)=5
S,=100-5=95

1 5 95 C2 = 95 (1 - 0,95') = 21
S, - 95-21 = 74

2 21 74 C, = 74 (1 - 0,95'') = 49
S:=74-49=25

3 49 25 C, = 25 (1 -0,95'°) 23
S,=25-23=2

4 23 2 C, = 2 (1 - 0,95'') 1
S,=2-1=1

5 1 1 C, = 1 (1 - 0,95') = 0
S,=1-0=1

6 0 1
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W " co ncli(..ion^ iniciak. I)crquC a calla pcrioclr Iii h_i vIIiticiom (IrLI ucICL, a
I'atzar, i preesntaren cl model en tcrmes cstocastics . Substituint llavors

l'equacio esmentada per ]'afirmacio , mes eomplexa , que ]a probabilitat clue

hi hagi C ,_ , malalts en cl pcriode ( 1 + 1) es

S,!
P(C.,) - (] -q") (1 _q") (q") (4)

C',! S1.1!

cl curs dc l'cpidcmia pot csscr llavors calculat tambc pas per pas amb Ics
taules dc nombres a 1'atzar i dc distribucions binomials, ja clue CI proc6s es
desenvolupa amb una scrie dc distribucions binomials. Aquest model es
pot utilitzar per a calcular la probabilitat dc dadcs d'cpidcmics observades,
i tent llavors proves estadfstiques sobre la bondat dels ajustaments.

Oliveira (1952) va afceir en aquest model ]a considcracio de la immu-
nitat temporal, tot estudiant diverses situations segons clue la inin"ILInitat
lures un so] pcriode d'incubacio o un multiple d'aquest. Suposant clue no
Iii ha morts, va calcular teoricarnent cl dcsenvolupament dc diverses epide-
mics. Va resultar que la combinacio variable dels tres factors principals:
nombre dc susceptibles, probabilitat de contactc infectiu i duracio dc ]a
immunitat, donava cis tres tipus de comportament de ics malalties infec-
cioses: 1) explosions epidcmiqucs aillades; 2) nivel] endemic establc, i 3)
titles amb ones epidcmiques (Iigura 2).

Aqucsts models poden explicar Ies caracteristiques generals de l'exten-

sio de la infeccio, pero fallen quan horn vol estudiar, per exemple, en detail

]a transmissio d'un gcrma a 1'altre dins la fami]ia. Bailey (1954) va modi-

ficar el model per explicar dadcs c]'aquest tipus, tot introduint-hi un

periode d'incubacio variable i un periode infeccios clue pot esser molt ex-

tens (no neccssariament molt curt, corn suposava l'anterior mode]) pero de

durada constant (podria tambe esser variable, pero aixo introduiria molter

mes complications). Un periode infeccios llarg introdueix roves fonts de

variacio en el model, ja clue cis susceptibles poden csser infectats en qual-

sevol moment de] periode infeccios. En cl model proposat per Bailey se

suposa que hi ha un periode d'incubacio compost de: 1) un periode do

latcncia variable en el qua] no hi ha cap evidencia de malaltia, de mitjana

in i varian4a s, i 2) un pcriode constant infcctiu de clurada (I. Durant aquest

ultim, qualsevo] susceptible pot esser infectat, essent la infeccio till proccs

estocastic dc Poisson c]urant l'interval a; Os a dir, se suposa clue ]a proba-

bilitat clue un susceptible determinat result infcctat durant un interval de

temps curt (6 t) sigui ). 6 t, essent Ilavors una taxa d'infcccio. Finalment,

sc suposa que aquest pcriode d'infeccio s'acaba quan apareixen els sfmp-

tomes de la malaltia i c] malalt es aillat, Cs a dir, es retira del sistema i ja

no intervc ni com a infectiu ni corn a susceptible. Aquest model defineix

clones diversos parametres importants en iota infeccio huniana: pcriode dc

latcncia, periocie infeccios, aparicio de simptomes, aiiiament i taxa d'infec-

cio. La formulacio matematica del model i subscguent estinia dels para-
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metres cs compleXa i es pot trobar amb mcs detail en llibres generals, corn
els de Bailey (1957 i 1967).

l.s evident que aquests models son molt simplificats i s'ajusten sola-
nlent a un cent tipus de malalties. Quan els factors ambientals tenon un
gran paper, o guar estan implicats altres animals com a vectors o reserva-
toris de la malaltia, s'han d'introduir noun paramctres.

Menus t actats han estat cls models d'extcnsio espacial de la infcccio.

Un model deterministic calcat del classic do i'epidemia general en cl que

hom tc en compte 1'espai, Os el presentat per Kendall, que considera una

noblaeio continua inlinita en dues dimensions, amb una densitat de it incli-

vidus per unitat de superficie. En un area dS al voltant dun punt P se
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FIG. 2. - Desenvolupament do les epidemics calculades teoricament per Olivei-
ra (1952), variant la duracio do In immunitat en periodes d'incubacio, t, in taxa
de contacte o infcccio, p, i Cl Hombre de susceptibles. En ordenades, nombrc
d'infectius; i en abscisses, temps en periodes d'incubacio.
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suposa quc hi ha respcclivamcnt 1NsdS, nN,dS i nNv,dS susceptihIes, infcc-
tius i rctirats de la relacio. Ns, N, i NN, podcn csser funcions cic I'espai o el
temps, pero semprc sumcil 1. Les equations de la dinamica de cada elasse
d'individus son:

dNs
N N

dt

d N,

- pn s ,

nN N Np , , - m , (5)
dt

cl N„
N

dt
m ,

on N, es una micla mitjana en la qual cs tc en comptc I'cspai

N, (P,t)=ff)v( P0)N,(0,t)dS

Sc suposen p i ni constants i que dS ds I'arca al voltant de Q, que
(PQ) cs Lill coeficient per a fer una mitjana equiparacia i que hi ha tin

focus inicial que es va esteneni uniformcment per un cercle al voltant de
I'origen. Tambc cn aquest cas hi ha un Ilindar m/p, do mantra que sola-
ment si la dcnsitat de poblacio n sobrepassa aquest valor hi hauria una
parulemia que afcctaria tot el pla.

Altres models, a mcs cic considerar el nombre cl'infectius a distancies
creixents del focus d'infeccio, donen velocitats de propagacio d'aquesta.

Les formulations estocastiqucs son prcferidcs pero resulten tail cony
plexes quc son dificilment utilitzadcs. S'ha fet algun progres amb simu-
lacio. Barlett (1960) va introduir l'espai utilitzant una matriu dc 6 x 6 ca-
setcs, aplicant models no espacials a cadascuna de les casetes i incloent

migrations d'infectius estocastiqucs entre casetcs scparades per uns limits
comuns. Actualment (Bailey, 1967), horn esta elaborant nous models per a
introcluir I'espai en cis models estocastics generals do les epidemics mitjan-
cant xarxcs (o <<lattices»).

Epidemiologia experimental

Al laboratori s'han let Lill bon nombre d'cxpcriments per a estudiar

I'evolucio cic les epidemics i d'altres. A la natura, rrics aviat sense preten-

clrc-ho, sc n'han fct d'altres en introduir especies domestiqucs en alguns

Ilocs on hi havia parasits quc podien afectar-les perquc no estaven adap-
tades o be en introduir ei patogen per a climinar una especie proiilica corn

cs ara cl conill.

En cis trcballs al laboratori les victimes per exccl•lcncia hail estat les
rates. Per cxemple, es podrien comentar cis experiments de Toplcy (1926)
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amb Pusteurellu nturis, cssent I'infeccio transmesa per contacte de rata a

rata. S'obscrvaren Iluctuacions pcriodiques altament influenciades per la

taxa d'addicions de susceptibles a la poblacio experimental (figura 3). Quan

la taxa d'introcluccio de Woos susceptibles era mes baixa, els pies epide-
mics es donawn a intervals do duracio molt mcs ]largs. En els experi-

ments al laboratori es poden simplificar molt les condicions, per exemple,

ell aquest ultim les condicions ambientals no variavcn ostensiblement i les
rates no cs reprodu'icn, nomes sc n'anaven alegint de novves sense contacte

anterior amb la malaltia, sense mecanismcs mcs clesenvolupats d'adapta-

cions reciproques parasit-hoste. Per aixo lades con aquestes poden ajustar-

sc mcs Licilment a un model matematic corn per exemple alguna moda-

litat del descrit anib Ies equations (2).

S' 6; +q;,en Tres ratan cadw dia

S'i,l ofepi una rata cada Lb 0,

S' (,i of qi unci rasa cada Tres dies

Tempe om me.COS

FIR. 3

Fie. 3.-Pciccntateee do mortalital diaria (ordenades) en tics epidcmies tie Pas-
teurrllu mun.s en rates de laboratori . ( De Toplev , 1926.)
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Kermack i McKendrick, en una scrie d'articles, desenvoluparen la tcoria
epidemica i aplicaren el model (1) esmentat en l'apartat anterior com a
consequcncia d'experiments amb rates, ho i comprovant 1'efecte d'una dcn-
sitat de poblacio elevada amb ('augment de la taxa d'infeccio i els valors
ilindars del nombre de susceptibles (rn/p), limit entre ]'augment o la dis-
minucio del nombre de malalts.

Els experiments mes o menus provocats en condicions naturals evi-

dencien la tendcncia de les malaltics a esser cada vecada mes Beni<gnes de

resultcs de I'adaptacio entre cl parasit o patogen i 1'hostefl Els models ma-

tematics es compliquen consegiicntment per obtenir un ajust. Ben estudiat

es cl cas do la mixomatosi. L'homc ha introduit cl virus quc la producix a

difercnts paisos per tal d'efiminar 1'cxplosi6 demografica dels conills. El

cas mes espectacular cs el ('Australia, on, despres dc la introduccio de

la malaltia ]'any 1950, van esser climinats en la primera epidemia del 97 al

99°-x% de la poblacio de conills, pcro en la segona cl percentatge de morts va

baixar al 85-95 o i en la tercera al 40-60 °'^). (Es quc va canviar el virus, 0 es

que l'hoste es va tornar mes resistant? Fenner va tenir la idea d'aillar

soques de virus de la mixomatosi i conservar-los, i obtingue 5 tipus (life-

rents amb mortalitats quc anavcn dcl 99,9 °o (1." grau de virulcncia) al

50 °o (2.'' grau de virulcncia). Les soques scleccionades al llarg dels anys

eren menys i menys virulentes (taula 2). Un factor quc contribui en aixo

va esser cl quc a Australia el vector de la malaltia cs Cl mosquit, quc pica

individus vius, i la probabilitat d'adquirir virus per transmetre'ls cs mes

gran si la infcccio Jura rues temps i se seleccionen les soqucs mes benignes.

Tambe es va provar experimentalment si varen canviar els conills. Es

va demostrar que despres d'alguns anys cis conills eren mes resistents.

La soca de 3.''r grau de virulcncia, quc al principi matava el 90 °o dels co-

nills, despres de 7 anus d'epidemies matava solamerit cl 25 °6 de no immu-

nes. Una evolucio conjunta del parch d'espccies sembla evident, i es exam-

pie, segons alguns autors (Dajoz, 1974), d'una adaptacio per un mecanisme

de ((feedback)) genetic dins rm sistema parasit-hoste. A Europa, la malaltia

dais conills tambe ha estat provocada en diferents paisos. La transmissio

aqui es per prices, i cl desenvolupamcnt de la malaltia es un xic difercnt;

]a seva extensiu es mes Ienta pero es manta mes virulenta, encara que es

palesa la disminucio de mortalitat. A Anglaterra, per exemple, cis conills

es mantencn ara a 1/10 de Ilur nivell pre-mixomatosic.

Epidemiologia de les poblacions naturals

Nombroscs son Ics dales sobre cl desenvolupamcnt d'epidcmies recolli-

des en poblacions naturals humanes o animals. Les relacions son comple-

xissimes i es evident quc son molts cis factors quc hi intcrvcnen. Els factors

ambientals i Ilur influcncia diferencial sobre el parasit o patogen i 1'hoste

determinen comprovadament el desencadenament d'una epidemia en certcs
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cpoques Cie I'anv i la distribucid geogralica de la intcnsitat o virulcncia

(i'aquesta. Igualment, canvis de la incidencia de les epidemics poden esser

deguts a canvis en la genetica del patogen per mutacionF i seleccio, desen-

volupament de la immunitat en I'hoste contra soques particulars de pato-

gcns, etc. Per, on una gran majoria de Jades, es vcu repctit mes o menus

emmascarat un mateix proccs.

Aquest proccs, familiar per a I'autora on les poblacions planctoniques,

ve a esser el segiient: les epidemics no es desencadenen fins que l'hoste no

arriba a un nombre suficientment alt d'individus, Cl percentatge d'infec-

cions despres es fa alt, i cl sou maxim cs Ileugerament desplacat respecte

al maxim d'individus, total do la pobiacio d'hostes; despres ve una baixa del

nombre total d'individus d'aquest, seguida d'una baixa molt mes rapida del

d'inclividus infcctats. A la figura 4 es rcpresentcn ones chides de rotifers

parasitats per un esporoozari on cl Ilac de Banvoles (Miracle, 1971-1976)

que il•lustren aixo. En el cas d'aquest organismes planctonics, els factors

ambientals tencn un paper molt important, les epidemics sorgeixen on

condicions particulars, peso no estan gens aliunvades del model, per exem-

ple, de Hamer-Soper que es representa a la figura 1.

Les clades d'epidemies humanes on poblacions naturals semblen ajusta-

se tambe a aquest proccs general, i donen corbes similars.

Una de les malalties mes estudiadcs pets epidemiolegs Os cl xarampio.

El mateix Soper tracta d'aplicar cl sou model en ones dales d'infeccio re-

current de xarampio a Glasgow, durant 6 biennis (1901-1912) i va notar que

si be corresponien corbes i recurrcncies periodiques similars al model, re-

sultaven d'una variabilitat d'amplitud molt mes elevada quo l'esperada

segons el model, de manera que concloguc quo hauria d'introduir-s'hi la

intervcncio d'algun altre factor.

Abbey (1952) va aplicar el model estocastic de Reed-Frost (equacici 4)

a diverses clades d'epidemies de xarampio de pens en escoles, publicades

a diferents revistes. Els nombres teorics de malalts on el curs de I'epide-

mia queden un periode d'incubacio desplacats respecte als obscrvats (figu-

ra 5). Aquest actor atribucix Ics diferencies a: 1) errors en les mermes de

susceptibles ( ja que semblava que les dales inclo'ien mes susceptibles dell

que en realitat hi havia, individus ja immunes per exemple); 2) la taxa de

contactcs, que deu disminuir on el temps, i 3) cl periode d'incubacio, que

podria esser variable. S'obtenien ajusts millors partint do nombres mes

petits de susceptibles i utilitzant taxes de contacte variables, quo dismi-

nueixen amb el temps.

De vegades tambc es tenon dades mes detallades de casos d'infeccions

entre germans dins una familia. Bailey (1973) va aplicar el model csmentat

considerant un periode d'incubacio variable i un periode infectiu llarg a

diferents clades d'aquest opus en casos de xarampio, hepatitis infecciosa i

verola (en una poblacio aillada de Ni(Ieria). Les dades mes classiques de

Ics cstudiades per Bailey son Ies del xarampio a Cirencester, de l'any 1946

al 1952 (taula 3). Consisteixen on 264 families amb dos fills mes petits do
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Fu;. 4. - FI) idc•niics do Bci truiia (esporozoari) quc afrctarcn la poblacio dun
rotifer plantonic (Syrtcltctela pectinula) a dues de Ics cubetes del llac de Banvo-
Ies. La lima continua superior es el Hombre total de rotifers, i la part interior
ratIlada correspon a la disci ncia entre el logaritmc do in dcnsitat de poblacio
total i el de la ctensitat do Ia part do la poblacio quc va cscapar a la inleccio. Els
antilogaritnics 1, 1,25 i 1,5 atilitzats corresponen als pcrcentatgcs d'intcetius do

0, 20 i 33,3.
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Fie. 5. - Comparacio de les dades observades sobre quatre epidemics de xaram-

pio en diferents escoles i en el model teoric de Reed-Frost (versi6 estocastica).

En linics de tracos, epidemics calculades amb el nombre de susceptibles obser-

vat; i en linies de punts, un millor ajust amb un nombre de susceptibles mes

petit (D'Abbey, 1952). En ordenades, nombre d'infectius, i temps en periodes d'in-

cubacio en abscisses.

15 anys; d'aquestes, 45 nomes tinguercn un fill malalt, les altres els van tcnir

malalts tots dos, i cl temps que va tardar cl segon germa a posar-se malalt

varia de 0 a 21 dies (aproximadament cl periode d'incubacio do la malaltia),

amb un maxim pronunciat cap als 11 dies. La distribucio, per aixo, va

resultar bimodal, i fou considerat Ilavors el pie secundari, ocorregut amb

l'interval d'un dia do difcrencia do posar-sc malalts cls dos gcrmans, com

pcrtanvent a la situacio que un no va transmctre la malaltia a l'altre, sing

que tots dos la van agafar d'un contacte exterior a la familia. D'aquestes

dades, aplicant cl model teoric, Bailey va estimar els diferents parametres:

periode do latencia, periode d'infectivitat, taxa d'inlectivitat (taula 4), que

cstan bastant d'acord amb les observacions de camp, i va comprovar esta-

disticament que no hi havia diferencies significatives entre cl model teoric

i la realitat. Allo mes interessant d'aquestes cstimacions (taula 4) era que

el periode d'infectivitat fins que sortien els simptomes era molt llarg, gaire-
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Interval do tcmps obscrvat entrc dos casos de xarampiO dins families Cie dos
tills menors. (Dades de Hope Simpson, 1946-1952, i de Bailey, 1973.)

lutteri'al de
temps conic Nontbre total loteccici pri- Transtttissid Nombre de
dos casos de families nutria en tots d'un gertnd families
en dies observades dos casos a l'altre predit

4,7 5 5 0
8,6 13 13 1
6,7 5 5 2
4,5 4 4 3
2,8 1 2 3 4
',2 2 2 5
4,0 4 4 6
8,8 11 11 7
16,6 3 5 8
24,7 25 25 9
29,4 37 - 37 10
29,3 38 38 11
25,4 26 26 12
20,0 12 12 13
14,3 15 15 14
9,0 6 - 6 15
4,8 3 3 16
2,1 I 1 17
1,0 3 3 18
0,2 19
0,0 - 20
0,0 1 1 21

219,1 190 29 219 Soma

be d'una sctmana, annb un periode do latencia de no gaire mes d'una set-

mana per tcrtne mitja. Sunnite donee Cl periode d'incubacio acccptat nor-

malmcnt. Es important de remarcar que alto que semprc se suposava (mo-

dels de Sopcr, Recd-Frost, etc.) era un periode de latencia constant seguit

dun periode in[ectiu molt curt, cosa gairebe insostenible quan la variabi-

litat do I'interval cntre casos de malaltia es tan gran.

El desenvolupament prcvi de models matematics i la posterior compro-

vacio d'aqucsts amb Jades reals ha portat en molts casos, com en l'esmen-

tat mes aniunt, a rcvelar informacions interessants encobertes en les dades

que d'altra niancra no eren I tcils de vcure. Un problcma interessant estu-

diat tcuricament es Cl de ]a pcriodicitat de les malaltics. Les versions esto-

castiques dell models dell tipus formulate a (2) o be modificacions dels

models en cadena de Recd-Frost introduint-hi un flux do susceptibles, pro-
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Parametres estimats de les dades de xarampio de la Taula 3. (Bailer, 1973.)

Dies

Pcriode do latcncia nmlI Jana . . . . . . . . 8,6 ± 0,4
Dcsviacio estandard . . . . . . . . . . 1,8 ± 0,2
Duraci6 del periode d'iniectivitat . . . . . . 6,6 ± 1,0
Taxa d'infeccio . . . . . . . . . . 0,26 -- 0,04
Pcriode d'incubacio toiljana . . . . . . . . 15,2 ± 0,5

Dcsviacio estandard . . . . . 1,8

porcionen estimacions dcls periodes i postulcn relacions interessants entre

les dimensions de les poblacions i els periodes de recurrcncia. A partir

d'aquf es van poder treure informacions en aquest sentit de les dades

prospectives. N'cs un exemple les relacions entre periodes epidemics i po-

blacio de les ciutats presentades a la figura 6, formada amb les prospectives

sobre la incidcncia del xarampio en una seric de ciutats angleses.

El xarampio ha estat una de les malaltics mes estudiades en el sentit

epidemiologic, a causa de les seves caracterfstiques dc clarcdat de sfmpto-
mes, incidcncia en els nens, que queden immunes permanentment despres
de passar la malaltia, transmissio per contacte directe, etc., i tot aixo per-
met do fer unes suposicions que simplificaven molt cis models. La vacuna-
cio destcrra aquesta malaltia, i ara la grip es una de les que ocuparan cl
seu lloc cn la tcoria epidemiologica. Dc tota manera, la grip resultara molt
mes complexa d'estudiar, perquc es un conjunt de diferents tipus de sfmp-

tonies i per la gran variabilitat dels diferents organismes que la produci-

xen, molt lligada a mes als factors ambicntals.

V-s evident que factors ambientals, mecanismes de transmissio de la

malaltia, animals que cohabiten amb l'home i que actucn cle reservatoris,

amplificadors o hostes intermedis dels patogcns, etc., tenen un gran paper

en l'epidemiologia de Ics malaltics. Per a poder prcdir i avaluar qualsevol

infeccio serien necessaries taules de supervivencia de les poblacions dc

reservatoris, amplificadors i vectors, a mes do les dades d'individus humans

infectats i susceptibles, la dependencia d'aquestes amb cis factors ambicn-

tals, etc., mcs per ara no sc'n disposa, i sembla que mai no es podran co-

ncixer del tot.

La distribucio geografica dc les malaltics i la diversa virulencia o im-

portancia dc les epidemies a les diferents zones geografiques cs obvia.

Deixant a part implicacions genetiques de diferencies entre virulencia de

patogcns i resistencia d'hostes, la contribucio d'aquest tipus de clades a la

leoria ccologica general podria esscr important. Per exemple, als ambients

noes, als ambints fluctuants, les epidemics mostrarien diferencies de desen-

volupament respecte als ambients estables. El tractament amb pesticides
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6. - Rclacio ciare cl pcriodcs cntrc epidemics i cl nombi c. d'indiv iclus, N, de

Ics poblacions do difercnts ciutats angleses (Dc Barlett, 1960).

mcs cxtensiu en un line quc cn on altre canvia sens dubte cl curs de les

epidemics, sobretot les transmeses per artropodes. Tot aixo son problemes

fora del context general d'aquest article, i solarnent es vol fer veure la

importlneia i cuntribucio al coneixement epidemiologic de Ilur estudi.

Conclusions

Des quc Farr va intentar per primera vegada de descriure cls alts i

baixos d'una epidemia , s'ha let on gran progres en la teoritzacic matema-

tica de les epidemics , el qual ha quedat reflectit en la teoria biologica. El
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Irt dc Iorn:tr ,t cyaniinat Ies d^rclcs d'rxprrint^nt^ a (ILA puhlacions naturals

per mitja de models matematics ha contribuit a aprofundir Cl pensament

epidemiologic, i ha obligat a precisar Ics hipotesis biologiques i a crear-ne

de novel.

Dc tota mancra, el progres de la teoria epidcmiologica dcpcn alhora

do la comprovacio d'aquesta sobre lades experimentals i de camp. Per

aixo, cl desenvolupament de tecniques de recompte do susceptibles i d'in-

fectius, Cl millorament dels mctodes do laboratori, cis de diagnosi clinica,

els de recollida d'inlormacio en les poblacions naturals, etc., seria molt

necessari per a tenir registrat un bon nombre do dades quantitatives mcs

completes i nmcs exactes que les que fins ara s'han fet servir.

Es evident que 1'epidemiologia implica molts problemes d'ecologia

complexa. El mateix terme de virulencia es defincix (Bang, 1969) corn on

terme ecologic descrivint el gran d'adaptacio assolit en cl sistema patogen-

hoste. Deixant aixo a part, hi ha un nombre elevat d'cstudis estadfstics

considerahlement sofisticats sobre la relacio de la incidcncia de malalties

(sobretot do Ics vies respiratories superiors) i cis factors ffsico-qufmics do

('ambient (Watt, 1973), essent-ne per exemple ]a temperatura un dcls prin-

cipals. Sembla que el desencadenament d'epidemies es mcs frequent quan

hi ha grans fluctuacions cf'aquests factors i les condicions son diferents de

Ies esperadcs en el mcdi en gbcstio, es a dir quan tot cl sistema no esta

adaptat a dies. La incidcncia d'una malaltia cs controlada per on gran

nombre de factors que interaccionen entre ells. Estudis empfrics dels es-

mentats aquf scntaran bases per a la construccio de la tcoria formal quc

pot csser utilitzada per a predir les onades de malaltia. Finalment, aqucst

freball empiric contribuira a la possibilitat d'establir Lill Pont Ciltre CIS

biolegs i cis epidemiolegs matematics tcorics que han desenvolupat un

enorme cos dc doctrina per a intcrprctar d'una manera racional i predictiva

la dinamica de la infeccio.
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