
En la present comunicacio presentarem una sintesi de l'estat actual dell coneixe-

ments sobre la problematica de la influencia genetica en I'accio dell virus tumorals i,

a la vegada, esmentarem algunes dades obtigudes en aquest camp.

Com exemple d'estudi amb virus, es presenta la caracteritzacio d'alguns mutants

d'herpes-virus de tipus 1 (virus generalment escollit com a model per a aquest tipus

d'estudi amb herpes-virus) obtinguts a partir d'una soca capac d'induir transformacio

en cultius cellulars, a fi de definir les funcions vfriques necessaries perque un herpes-

virus doni resposta oncogenica. Tambe tractarem la influencia que tenen certs factors

genetics de 1'hoste sobre la leucemia murina. Aquesta neoplasia es presenta en les dife-

rentes soques de ratolins amb una incidencia molt variable, malgrat que l'agent etiologic

de la malaltia, un virus ARN, es heredat endogenament per la descendencia com un tret

dominant.
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S'han revisat els casos de leucemies infantils (0-7 anys) dels xiquets residents al

Pais Valencia durant els anys 1970-1979. S'han analitzat els seguents parametres: sexe,

data de naixement, mes i any del diagnostic, tipus de leucosi, poblacio i comarca d'ori-

gen, eclat dels pares, nombre de germans, lloc que ocupaven dins de l'ordre de ger-

mans, antecedents familiars i personals, professions dels pares i 1'estat socio-economic.

Els resultats obtinguts han estat els seguents:

1) s'han diagnosticat 157 casos equivalents a una incidencia anual mitjana de
3,5 casos per 100.000 xiquets;

2) lleuger predomini dels mascles (53 %);
3) el 52 % dels casos s'han presentat dell 2 als 5 anys d'edat;
4) major frequencia a partir de l'any 1973 i mes diagnostics en el mes de mare;

5) el 81 % dell casos han estat leucemies limfoblastiques agudes;

6) les dues comarques amb major incidencia han estat el Raco d'Ademtis i ]a
Vall de Cofrents;

7) el 80 % de les mares tenien entre 20 i 35 anys;
8) el 65 % dels xiquets eren el primer o el segon fill;
9) el 3 % dell xiquets patien una sindrome de Down i el 9 % antecedents fa-

miliars de Cancer.

10) el 68,5 % dels xiquets procedien d'un ambient socio-economic baix.
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