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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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ribosomes i I'ARN de transferencia de la ceflula, les sexes proteines espe-
cffiqucs.

D'aquesta manera tun virus podria esser considerat coin un operd
que portaria els gens per a la codilicacio de la polimerasa necessaria per
a la seva rcplicacio i dels enzims, necessaria per a la seva encapsidacid i
potser per a la fixacio del virio a la superffcie de la cel•lula hoste.

La malaltia es produIda gairebe sempre per accid directa del virus

sobre la cel•lula, be provocant alteracions degeneratives que poden pre-

sentar tots els graus d'intensitat fins a la necrosi de la ccl•lula, be altera-

cions proliferatives que van des tie la simple hipertrolia o hiperplasia fins

als fenomens de transformacio o de malignitzacid de la cel•lula; pero a

vegades les alteracions cel•lulars o histiques no son degudes a l'accio direc-

ta del virus, sing que son consegiicncia de la resposta immunitaria de

l'hoste. Son Ies malaltics per complexos immures o per mecanisme im-

munologic.

Fins fa poc es creia que els virus sempre produien infeccions agudes,

Pero ara sabem que tainbe poden produir infeccions prolongades d'un

organ o d'un sistema. Son Ics infeccions pcrsistents lligades a la persis-

tencia del virus en una forma demostrable, corn es ara les infeccions

croniques, les infeccions tolerades i les infeccions lentos, i a riles poden

produir infeccions latents, sense simptomatologia, Pero Iligades a la per-

sistencia del virus en l'organisme en una forma arnagada o cmmascarada.

Finalment, cis virus tenon un espectre d'infeccio, quant a localitzacid

i gravetat, molt ampli, ja que van desde les virosis del tracte respiratori

superior (que son molt liens) fins a les virosis del sistema nervios, i en

especial les virosis lentes (d'una extraordinaria gravetat).

Davant aquesta problematica tan diversa, cn programar aquesta Taula

Rodona, m'ha semblat mes adient de presentar d'entrada dos dels grups

mes importants de malaltics virals, lcs virosis respiratories i les hepatitis

Orals, i passar tot seguit a tractar els grans problemcs (lei diagnostic

general d'aquestes infeccions, del tractamcnt especific i de la profilaxi.

Les infeccions respiratories agudes (IRA) son una tie Ies causes im-

portants de mortilitat, puix que es calcula que Ines d'una tercera part de

totes les visitcs mcdiques son degudes a aquestes malalties. Si fern refe-

rencia nomes a les infeccions del tracte respiratori superior, es considera

que cis nens de Inenys de 5 anys passen 6 infeccions calla any, de 5 it 14

ant's 5, i els adolescents i adults 3, i que son cl factor principal de 1'ab-

sentisme laboral.

Pero les IRA tambe influeixen sobre la mortalitat, sobretot en cl pri-

mer any do vida i en lcs persones d'edat avancada. Efectivarnent, si estu-

diem les estadistiques de mortalitat infantil en diversos paisos, ens po-

drem adonar que les IRA son la tercera o la segona causa de Mort ell CIS

menors dun any, puix que es troben darrera les infeccions perinatals,

especialment la prematuritat i en ocasions darrera les anomalies conge-

nites.
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D'altra banda, cn Ies persones d'edat avan4ada, les IRA son moltes

vegades el factor desencadenant de diverses complications que coin la
bronquitis cronica, cl cor pulmonar i la insuticiencia cardtaca son la causa

de la mort en molts casos.

Ara bc, la gran majoria de les IRA son produides per virus. Es calcula

que mes del 50 0 dels virus patogens per a I'home poden causar IRA. Dc

tota manera els virus que les produeixen mcs sovint poden esser classifi-

cats (tenint en compte llur estructura, composicio quimica i resistcncia

als agents exteriors) en dos grans grups.

El primer grup stria format per virus amb membrana i projections

capside de simetria helicoidal i acid nucleic del tipus ARN. Aquest grup

comprcn en primer Hoc els ntixovirus, que segons el diamctre de I'espiral

de ribonucleoproteInes cs poden subdividir en:

1. Ortontvxovirus, amb un diamctre de 9 ml.. Comprcn cls virus de

la grip A, B i C.
2. Pararnvxovirus amb un diametre de 18 mfg. Comprcn els virus pa-

rainfluenza 1, 2, 3 i 4.

3. Metantvxovirus amb un diamctre (IC 12-15 nip, que comprcn el

virus respiratori sincicial.

A mes en aquest grup s'han d'incloure cls corortnvirtts, de descoberta

recent. Son tambc virus amb membrana i simetria helicoidal, peso que

presenten unes projections radiades, gruixudes i espaiades, que els fan

assemblar a una corona solar.

El segon grup as format per virus sense membrana, capside de sime-

tria cubica de tipus icosaedric i que, segons el tipus ('acid nucleic, es

poden subdividir en:

ADN bicatenari -- Aderuwirus.

nionocatenari Picortrai'irtts, que comprcn els rino-

virus, v. coxsackic i v. echo.
ARN

hicatenari -- Diplornuvirus, que comprcn els rco-

virus.
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