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La identificacid del virus de ('hepatitis A i B i Cl reconeixement dun
afire tipus d'hepatitis virica deguda a un o mcs d'un agent diferent dels
virus A i B han representat la contribucio mes important en el progres
del nostre coneixement de les malalties hepatiques i obren ones perspec-
tives optimistes per a la possibilitat d'accions profilactiques i adhuc tera-
pcutiques en gran nombre de malalties del fetee.

L'hepatitis aguda es una malaltia coneguda des d'abans de Jesucrist,

la contagiositat dc la qual ja cs assenyalada en una carta de 1'arquebisbc

de Maguncia al papa Zacaries ]'any 751. L'etiologia viral d'aquesta malaltia

fou establerta cls anus 40 en el curs d'estudis epidemioh gics, sovint en

voluntaris, fets en cls camps de batalla de la segona Guerra Mondial. Els

noms de avirus A>> i « virus B>> forcn suggcrits per Mac Collura el 1947 per

a indicar els virus responsables de les dites fins flavors hepatitis infecciosa

i hepatitis serica, respectivament. Des de flavors tots els intents dc propa-

gar ambdos virus en cultius de teixits i en animals d'experimentacio han

estat infructuosos fins aquests deLi darrers ant's, en Clue s'ha aconseguit

d'identificar tots dos virus amb el microscopi electronic i elaborar mcto-

des serologics per a Ilur identificacio.

En aquesta comunicacio revisarem molt breument ics caracteristiques

virologiques i epidemiologiques mes sobresortints d'aquests dos virus i

comentarem lleugerament les raons que ens fan afirmar 1'existcncia d'una

altra varietat d'hepatitis, dita «hepatitis C>>, que es constitufda per tots

aquells casos d'hcpatitis no A, ni B, i en cls quals s'ha pogut excloure

I'existencia d'altres virus que ocasionalment poden provocar una inflama-

cid aguda del fetgc, com es ara el citomegalovirus, Cl virus Eppstcin-Barr

i el virus de 1'herpes.

Virus A

Les investigacions epidemiologiques fetes en anus anteriors havicn es-

tablert que aquest virus es transmetia per via fecal-oral, que la malaltia

per ell provocada tenia un periode d'incubacio curt i quc dcixava immuni-

tat permanent, pero no encreuada amb la induida pel virus B.

Fl virus A fou identificat per primera vegada el 1973 per Feinstonc
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i collab., utilitzant una tecnica d'electroimmunomicroscopia, en les fem-

tes de voluntaris de la preso de Jolliet als quals havia estat inoculada

sang que contenia virus de ]'hepatitis de periode d'incubaci6 curt (hepa-

titis A). En la femta d'aquests voluntaris apareixien unes particules virals

de 27 mµ de diametre que s'agregaven quan s'incubaven amb scrum de

convalescent d'una hepatitis aguda de periode d'incubacio curt, pero no

amb altres serums. Aquestes particules virals eren presents en la femta

des d'abans que comencessin a pujar les transaminases fins als tres o cinc

dies primers de l'inici clinic de la malaltia, i desapareixien despres. Les

particules recollides de malalts en fase aguda han estat inoculades des-

pres d'un proces d'ultrafiltracio a simis titis i a ximpanzes, i ha estat

aconseguida ]a reproduccio de la malaltia en l'animal i la recuperaci6

d'identiques particules virals en les sever materies fecals.

Tant amb els ultrafiltrats de materies fecals que contenen particules

virals com amb fetges d'animals inoculats, utilitzats com a antigen, s'ha

preparat un test d'immunoadherencia util per a detectar 1'antic6s contra

el virus A. Els estudis efectuats en malalts que adquirien la malaltia d'una

manera esporadica o en el curs d'epidemies han mostrat que els anti-

cossos contra ]'antigen de ]'hepatitis A apareixen habitualment en el se-

rum abans que la malaltia hagi guarit i solen persistir indefinidament.

El virus A s'ha definit com un virus ARN, present en el citoplasma de

cellules hepatiques infectades, pero no en el nucli, que es pot inactivar

amb hum ultraviolada, ebullicio durant 5 minuts i exposici6 al formol, i

que to moltes semblances morfologiques amb els enterovirus.

L'examen de les gammaglobulines comercials ha demostrat la pre-

sencia de titols variables d'anticossos contra l'antigen de ]'hepatitis A, la

qual cosa explica ]'efecte profilactic de la gammaglobulina convencional

en ]'hepatitis infecciosa. Els estudis fets en diverses mostres de poblacio

indiquen que aproximadament el 50 °o de la gent to anticossos contra ]'an-

tigen de ]'hepatitis A, amb que es demostra un contacte anterior amb el

virus que ha deixat immunitat permanent. Hi ha una relacio entre el per-

centatge de subjectes amb anticossos i Ilur nivell social, essent aquell mcs

alt com mes baix es el status socioeconomic.

Des del punt de vista epidemiologic ]'hepatitis A es comporta com les

altres infeccions enteriques, p. e. les salmonel•losis, ja quc es transmet per

via fecal-oral, i es pot manifestar en forma epidemica o esporadica. Les

epidemics solen esser consegiiencia de contaminaci6 fecal del menjar,

I'aigua potable o les piscincs. Els casos esporadics Bolen esser deguts al

contacte de persona a persona (i la transmissio fecal-oral es fa per mitja

de diferents vectors) o a l'ingesta de molluscs contaminats. No hi ha se-

gurament gaires casos amb transmisi6 parenteral, ja que no s'han recone-

gut casos de viremia persistent; nomes podria esdevenir-se en casos de

transfusions efectuades amb sang extreta de donants en fase d'incubaci6

de la malaltia i en casos d'us de xeringuetes utilitzades per a punxar algun

malalt en la fase aguda de ]'hepatitis.
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