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Introduccio

A. PUMAROLA

Com a coordinador d'aquesta Taula Rodona sobre Virosis voldria,
abans de donar la paraula als relators, fer unes considerations previes.

En primer lloc, voldria deixar ben establert un fet i es que les malal-
lies produides per virus son infeccions extraordinariament frequents i
que es troben en constant augment. Sense cap mena de dubte es pot dir
que son molt mes frequents que les infeccions bacterianes, de I'ordre de
5 a 10 virosis per una infeccio bacteriana.

Els protagonistes d'aquestes infeccions son els virus, que formen un
grup d'agents infecciosos immobils i de dimensions molt petites, que pre-
senten unes caracteristiques ben definides i molt diferents de la cellula
bacteriana o cellula procariota.

El virio basicament es constituit d'un sol tipus d'acid nucleic, ja sigui
ADN o ARN, recobert d'una estructura proteica que presenta una simetria
de tipus cubic, helicoidal o mixt. D'altra banda no tc ribosomes ni ARN de
transferencia, i nolnes alguns virions tenen un enzim o dos.

Per tant es pot dir, des del punt de vista estructural, que cls virus

son els agents infecciosos mes petits capacos de portar com a genoma una

sola molecula d'un acid nucleic, que pot esser ARN, i, des del punt de

vista funcional, que el virio no to metabolisme, i aixo fa que sigui incapa4

de crcixer i de dividir-se; nomes es pot reproduir a partir del seu acid

nucleic, que portaria una informacio limitada, pero a mcs orienta el sis-

tema enzimatic de la cellula cap a la sintesi dels sous propis components,

i d'aquesta manera obtc els seus metabolits essencials i, utilitzant els
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