
PROFILAXI DE LES VIROSIS

J. Vii).u , i Tom

Corn a totes les malaltics infeccioses, la profilaxi especifica cn les
virosis pot dividir-se en profilaxi passiva i profilaxi activa.

Profilaxi passiva

La profilaxi passiva correspon en principi a I'administracici d'anticossos

especifics d'origen animal o huma.

La profilaxi passiva en Ies malalties infeccioses comen4a a la fi del

segle xix amb la descoberta de VON Bn[IRING i Ki'rASACO de l'activitat anti-

toxica de certs scrums. Una aplicacio practica d'aquest let va csser, en

alg_unes virosis, l'administracio de serums de convalescents.

En 1939 es descobreix per TtssELiUs i K.:tB.avr que els anticossos humo-

rals es troben majoritariament en una determinada fraccio plasmatica

-les gammaglobulines o immunoglobulines-, i les teeniques de Iraccio-

nament del plasma desenvolupades per COHN a partir del 1947 permeten

de disposar regularment d'aquesta fraccio per al seu us terapeutic.

Finalment, la disponibilitat d'antigens vfrics potents i cl desenvolupa-

ment de tccniques dc titulacio d'anticossos antivirals, han permes la pre-

paracio d'immunoglobulincs especffiques enfront d'una amplia serie de

virus patogcns.

En l'actualitat la profilaxi passiva mitjancant l'administracio d'immu-

noglobulincs especifiques representa encara un clement important en cl

tractament preventiu de certes malalties dc virus," importancia que, evi-

dentment, sera cada vegada menor a mesura que unes tccniques eficaces

de vacunacio limitin I'extensio d'aquestes afeccions.

En el quadre segiient exposem les principals aplicacions d'aqucsta

terapeutica.

* En aquesta comunicacio, ens referim solament, tant en la profilaxi activa corn en

la passivi, a ics malalties observades en el nostre pais, o en lcs quc s'adopten sovint

mesures de profilaxi.
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QUADRE I. - Administracid de les innnunoglobulines

Malaltia Autors Resultats Tipus d'Ig

Xarampio STOCKES i col-lab. (1944), SoU-

LIFR (1958), GROSS (1959) +++ Estandard/especifica

Hepatitis
infecciosa

STOCKES i col-lab. (1945), HA-

ENS i PAUL (!945) + + + Estandard

Parotiditis GELLIS i col-lab. (1945), BA-

RON i collab. (1964) + + Especifica

Rubeola HOUSER i col-lab. (1958),

GREEN i col-lab. (1965), ?
ScH]rr (1969) Estandard/especifica

Vaccinia KEMFE i col-lab. (1961), KA-

BAT (1963) + + + Especifica

Rabia HOSTY i col-lab. (1959), SIKES

(1969) + + Especifica

Varicella-
Zbster Ross (1962), BRUNELL (1969) + + Especifica

Hepatitis B SOULIER i col-lab. (1972),

SZ MUNESS i col-lab. (1974) + + + Especifica

Profilaxi activa

La profilaxi activa o vacunacio consisteix en 1'estimul provocat del sis-

tema immunitari amb la finalitat de crcar anticossos especifics enfront

d'un determinat agent patogen.

1s curios d'observar que en les malalties de virus es on la tecnica de

la vacunacio comenca -amb resultats excel•lents-, molt abans de coneixer

I'existencia dels microorganismes -cas de la verola-, o be, en els primers

temps de la microbiologia, sense coneixer l'agent causal de la malaltia

-cas de la rabia-.

En 1'actualitat hom disposa d'un bon nombre de vacunes viriques que

cobreixen una gran part de la patologia infecciosa amb resultats molt

estimables.

En el quadre segiient indiquem un resum de les principals vacunes

viriques:
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En aquest resum de les principals vacunes viriques, hom pot remarcar

que en alguns casos -poliomielitis, xarampio i rubcola, especialment-

les vacunes existents ofercixen un grau d'cfcctivitat molt alt -prop del

100 °o- i estan quasi exemptes d'cfectcs secundaris.

En altres casos -febre groga, rabia (amb les noves vacunes obtingu-

des sobre cultius cel•lulars), verola-, Ics vacunes actuals cobreixen tambe

amb bons resultats Ilurs indicacions.

Quecicn certes malaltics viriques en les quals la proteccio no es encara

possible o no es resolta d'una forma definitiva. Entrc aquestes hom

compta primordialment amb ('hepatitis i la grip, i per Ilur importancia

entrarem una mica en detail en el problema d'aquestes vacunacions.

En ]'hepatitis, corn hem vist en una comunicacio anterior, el coneixe-

nent dels virus causals es encara en molts aspectes en una fase de recerca,

i es d'esperar que en un futur proxim una millor identiticacio dels agents

causals ens permetra la preparacio de vacunes antihepatitis. Actualment,

s'estan assajant en forma experimental vacunes preparades amb ]'antigen

HBs inactivat per diversos procediments, amb resultats en principi positius.

En la grip hom sap quc el principal problema que posa la seva pre-

vencio Os la variabilitat antigcnica del seu agent causal.

El virus de la grip, virus ARN, grup ortomyxoNirus, es presenta en

forma de particules esferoIdals irregulars de 75-100 ml(. A la superffcic

presenta dos components antigcnics especifics, l'hemaglutinina (HA) i la

ncuraminidasa (NA). A mcs, la particula viral presenta altres antigens (MP,

NP, P, etc.).

Encara que les funcions antigeniques de les fraccions MP i NP no
han cstat determinades d'una manera precisa, es poden considerar en
principi d' interes secundari , al contrari de l'HA i la NA, que tenen un
paper fonamental en els fenomens immunitaris.

La HA i la NA provoquen la formacio d'anticossos especifics, tots dos

associats a la immunitat gripal . Els anticossos anti -HA confereixen una

immunitat antigripal completa, i els anticossos anti-NA una inununitat

parcial amb inhibicio de l'alliberacio de particules virals de la cel•lula. En

aquestes circumstancies la infeccio to lloc, pero no I'evolucio patologica

normal.

La variabilitat antigcnica del virus gripal, que corn assenvalavem ante-

riorment, condiciona la possibilitat de vacunacio eficac, es el motiu del

particular comportament epidemiologic de la grip.

Es un let establert quc les variacions antigeniques majors de l'HA i la
NA donen lloc a pandemics generalitzades, mentre quc les variacions me-
nors son causa d'epidemies de menys intensitat.

Historicarnent es poden descriure fins al 1976 trey etapes en les varia-

cions dels components antigcnics del virus gripal A.
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QtADR1i III. - Variacid antigenica del virus gripal

Era asiatica Era Hong, Kong,
Any -a 1946 1947 1957 _ 1967 1968 69 70 71 72 73 74

HA H„ H , H, H. > H,' H H,"' H,'"'

NA N, N , N. N,-> N,' > N,"

Epidemia -+ + 4- -r + + + 0 -+ -r + +

Fins at 1947 I'HA es classificava com a H0, i passa a partir d'aquesta

data a H, amb l'aparicio de la nova varictat A/FM/47, mentre quc la NA

es mantenia sensiblement establc (tipus N,). El 1957 ]'aparicio simultania

do variacions en l'HA i la NA (virus A/Singapur/57) va donar floc a la

gran pandemia de la denominada grip asiatica (H, N,), que va trobar tota

la poblacio mundial indefensa enfront del nou virus. Finalment el 1968

va ocorrer una nova variacio important amh l'aparicid del tipus H, (virus

A/Hong Kong/68).

En els anus intermedis dc les dates assenyalades els antigens HA i NA

han anat sofrint variacions menors pero suficients per a presentar dife-

rencies antigcniques cvidcnts.
Les variacions antigcniques atribuides classicament a mutacions, s'ac-

cepten actualment com a talc solament en les variacions menors, pero no

en les gratis variacions sobtades (p. c. 1'aparici6 el 1957 del virus H,N,),

i un non concepte quc pot modificar subs tancialment Ics nostres idees

sobre l'epidemiologia i consegiicntnicnt ]a profilaxi do la grip, es avui el

que sembla quc millor cxpliqui la conducta especial dcl virus gripal.

Hom coneix quc cl virus gripal no ds privatiu do l'especie humana,

sins que ds ampliament estes en moltes especies animals -pore, cavall,

aus, etc.- i, fet molt important, quc els antigens HA i NA no son exclu-

sius d'especic sing quc son comuns a diverses d'elles.

Es pot comprovar per exemple quc 1'anthaen H, havia estat aillat (a]-

guns anus abans de la seva aparicid en I'home) en altres especies animals.

Horn crew actualment que Ics recombinacions antigeniques a nartir

dc virus existents en altres especies animals donen hoc a l'aparicio dell

virus gripals «nous» quc son cls causants de les grans pandemics.

Aquest podria dsser el cas del virus aillat fa uns quants mesos als

EE. UU., 1'A/New Jersey/76, que td una formula antigenica completament

diferent dels virus A fins ara presents i quc dcu esser molt pruxima a ]a

dels virus existents abans del 1930 (HO N,).

D'altra banda, en la immunitat gripal, a mes dels factors de defensa

humoral, tcnen probablement un paper important els fenomens d'immu-
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QUADRE IV.-Suhtipus de virus Gripal A i liar origen

Hoste Data Localitat Ant. N Ant. H (Relacionat a)

Home 1933 Londres 1 0 (1)

Home 1946 Melbourne 1 1 (0)

Home 1957 Asia 2 2
Home 1968 Hong Kong 2 3

Pore 1930 Iowa 1 0 (1)
Cavall 1956 Praga eq 1 cq 1 (av 1)
Cavall 1963 Miami eq 2 eq 2 (3)
Pollastre 1927 Indonesia eq I av 2

Pollastre 1934 Rostock 1 av I (cq 1)
Pollastre 1949 Alemanya eq 1 av 2

Anec 1956 Anglaterra av 1 av 3

Anec 1956 Txccoslovaquia av I av 4
Pollastre 1959 EscOcia I av 5 (0,1)
Orencta do mar 1961 Sudafrica av 2 av 5 (0,1)
Gall dindi 1963 Canada cq 2 av 6 (3)
Anec 1963 Ucraina eq 2 av 7 (3 eq 2)
Gall dindi 1963 Anglaterra av 3 av I (eq 1)
Gall dindi 1965 Massachusetts 2 av 6 (3)
Guatlla 1965 Italia eq 2 av 2
Anec 1966 Italia 2 av 2
Anec 1968 Alemanya I av 6 (3)
Gall dindi 1968 Ontario av 4 av 8
Bee de tisora 1971 Queensland av 5 av 6 (3)
Anec 1973 Alemanya av 2 2

nitat local quc amb les vacunes classiques no eren estimulats adequa-

dament.

Corn a conclusio, podem assenyalar que, en la profilaxi antigripal, les

vacunes actuals, amb les quals es pot obtenir ja un remarcable grau dc

protcccio, podrien esser millorades principalment en dos aspectes: en

primer lloc, cn el sentit de disposar amb seguretat i en el moment oportu

dels antigens necessaris per a la preparacio de les vacunes, cosa que si be

actualment es realitza amb una certa eficacia gracies a 1'esforc de TOMS

per a aillar i identificar les soques gripals, podria esser resolt en el futur

si es confirma la teoria expressada anteriorment de la presencia en diver-

ses especies animals de diferents virus gripals en nombre limitat no obs-

tant. Es podrien obtenir per separat els antigens particulars individualit-

zats i utilitzar-los sigui aillats sigui en forma de < pool» quan les circums-

tancies epidemiologiques ho aconsellessin.
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En segon lloc, caldria concixer rnes a tons tots els mecanismes immu-
nitaris d'importancia en la grip per tal de determinar les vies d'adminis-
tracio mcs idonies a fi de conferir el maxim de proteccio amb el minim
de reaccions o efectes secunclaris.

Els dos camins de recerca son oberts actualment, i horn pot esperar
que, en altres malalties per virus, la vacunacio enfront de la grip, malaltia
de greus consegiicncics tant a nivell individual corn social, es realitzi en
forma regular i en condicions d'eficacia i seguietat totals.

332


