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Com es propaga el virus?

Elvirusméscontagióssegonsels
científicsés l’A(H5N1)de lagripavi-
ària.Enlaseva formanatural, sesap
que ha infectat només unes 600
persones d’ençà que va ser desco-
bert l’any 1997, però va causar la
mortdemésde lameitatd’aquestes
persones. El contagi rarament es
produeixentrehumans,però, simai
hi hagués un canvi, la grip aviària
podria convertir-se en una de les
pitjors pandèmies de la història.

ARotterdam,unequipdirigitpel
doctor Ron Fouchier va crear una
soca de virus que podia passar per
l’aire entre gàbies properes i trans-
metre la malaltia entre furons. El
nou virus no sembla tan contagiós
comelvirusde lagripespanyoladel

1918oelde lagripporcinadel2009,
diu Fouchier: ha calgut tota una
gamma de modificacions genèti-
ques, “una combinació de tot”, ex-
plica, per assolir aquest resultat.

Enelshumans,elviruss’instal·la
preferentment a la part baixa dels
pulmons, diu, cosa que en dificulta
la sortida amb la tos i els esternuts.
Si fospossible quees repliqués a les
vies respiratòries superiors, seria
més probable que s’escampés com
unaerosol i seriaméstransmissible.
Si el virus fos expel·lit enpartícules
individuals i no en aglomerats, ex-
plicaFouchier, seriaescopitmés fà-
cilment en els esquitxos que s’es-
campenamblatos.Unamodificació
de qualsevol d’aquests trets podria

Els especialistes no es posen d’acord sobre com s’infecten per grip aviària les persones

fermés contagiós el virus de la grip
aviària. De fet, només van fer falta
unes quantes mutacions per acon-
seguir-ho.

El principal factor de risc per
contreure lagripaviàriaés treballar
en una granja de pollastres o en un
mercat d’aviramviu. El polsimdels
excrements secs pot entrar a la res-
piració, un dit pot tocar alguna su-
perfíciebruta i l’aiguacontaminada
ambexcrementsportransferirelvi-
rus a la nariu o a l’ull.

Enelscasosrarsd’aparent trans-
missió entre humans generalment
hi ha hagut un contacte llarg i pro-
per, com ara en el cas d’una mare
que tenia cura d’una filla malalta.
Això indicaria que la filla podia ha-

Mutació letal
del virus de
la grip aviària

Unspolèmics experiments permu-
tar el virus de la grip aviària, que la
farienméscontagiosaentrehumans,
s’hansuspèsmentreesdebatel risc
depublicar-los.ElsEUAtemenque
siguinutilitzatsperbioterroristes.

cions podrien tenir conseqüències
funestes.Davantde lapolèmica, els
científicsquehanfetelsestudishan
suspès durant 60 dies les seves in-
vestigacions mentre la comunitat
científica i experts internacionals
decideixenquina informacióespu-
blica sobre aquest nou virus sense
posarenrisc laseguretatciutadana.

Les suspensions en recerca bio-
mèdica sónmolt poc habituals. Als
EUA, l’últimamoratòria va ser en-
treel 1974iel 1976enunainvestiga-
ció sobre ADN.

Investigació qüestionada
Dosgrupsseparatsvantreballarper
ferelvirusH5N1méstransmissible:
un al CentreMèdic Erasme, a Rot-
terdam (Holanda), i l’altre a laUni-
versitat de Wisconsin (Estats
Units). Els experiments es van rea-
litzar en fures, perquè la grip hi té
un comportament similar al que té
en els humans.

Elsresultatsdeles investigacions
han provocat indignació entre al-
guns científics. “¿Té sentit aquest
experimentperaconseguirunamu-
tació que no és natural quan el risc
que es filtri fora del laboratori és
molt alt?”, es pregunta l’epidemiò-
legAntoniTrilla,queexplicaqueno
es va treballar amb els nivells mà-
ximsdebioseguretat. “Estemcreant
un risc que ésmoltmés gran que el
que planteja la natura”, alertava un

LARA BONILLA

BARCELONA.Quinssónels límitsde
la investigaciócientífica?Ifinsones
podendivulgarelsresultatsd’unare-
cerca?Eldebatés sobre la taulades-
présquedosequipsd’investigadors,
un d’Holanda i un altre dels Estats
Units,haginalterat genèticamentel
virus de la grip aviària, l’H5N1.Han
descobertquelanovamutaciótépo-
tencialpertransmetre’sràpidament
entreéssershumans.L’Organització
Mundial de la Salut no va provar la
transmissióentrehumansde lagrip
aviària i, fins ara, lamajoria dema-
laltsesvaninfectardelviruspelcon-
tacte directe amb aus.

Els detalls dels experiments so-
bre lanovasoca letalnos’hanpubli-
cat encara, ja que assessors en bio-
seguretat del govern dels Estats
Units–paísqueva finançar la inves-
tigació– van demanar a les presti-
giosesrevistescientífiquesNature i
Sciencequenohofessinperporque
la troballa fos utilitzada per grups
terroristes per crear armesbiològi-
ques. L’OMS ha advertit que, tot i
ser importants, aquestes investiga-

Els EUA veten una recerca per
por que caigui enmans terroristes

INCIDÈNCIAA L’ÀSIA
Al desembre es va descobrir

el virusH5N1 en aus xineses i ja
hi ha hagut víctimes a la Xina,
al Vietnam i Indonèsia. REUTERS

D. G. MCNEIL JR / D. GRADY
THE NEW YORK TIMES

Encarahihamoltescosesqueelsci-
entífics desconeixen sobre què fa
que el virus de la grip aviària es
transmeti i encara els queda molt
peraprendreabansdepoderpreve-
nir una nova pandèmia de grip.

El contagi depèn de la interacció
complexaentreelvirusilasevavícti-
ma. Per exemple, depèn de compe-
netra en l’organisme, del tipus de
cèl·lules en què es pot reproduir i de
sidespréspotpassaraaltreshumans.
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EPIDEMIÒLEG DE L’HOSPITAL CLÍNIC

I EXPERT EN GRIP

L.B.

Quina és la importància d’aquesta
troballa ?
Demostraqueunamutaciódelvirus
de la grip aviària (H5N1) que volta
desdel2003iquesemblavamoltes-
tableidifícildetransmetredeperso-
na a persona, sí que tindria capaci-
tat de transmetre’s per via aèria en-
trehumansique,amés,hopodriafer
ambfacilitat, segons indica l’experi-
ment que s’ha fet amb fures, unmo-
del animal que té la capacitat de re-
produir el que podria passar en és-
sers humans.

Hi ha hagut un nou mort per grip
aviària. Ens hem de preocupar?
Ens hemde preocupar de lamatei-
xamaneraqueestempreocupatsdes
del 2003, quan va començar tot.
L’actualvirusésmolt letalen lesaus
i esporàdicamentpassa alshumans,
perònoestransmetdemaneraefici-
ent.Cadaanyescontagiendemitja-
naentre30i40personesalmón,pe-
ròlamortalitatésdel50%.Totique,
per sort, demomentno es transmet
fàcilment, hem d’estar molt atents
perquè encara no hi ha cap garantia
de comes podrà controlar.

Hemd’esperar una pandèmia?
De manera immediata, no. Però la
grip és difícil de preveure. Amb la
gripAvamveurequeafectavagrups
diferents(jovesiembarassades) iai-
xò ésunapandèmiamoderna. Imés
tardomésd’horaentindremuna.La
pregunta no és tant si hi haurà o no
una pandèmia, sinó quan. Però que
la gent no s’alarmi.

Per què?
Històricament, només els virusH1,
H2iH3hantingutcapacitatdepro-
vocar una pandèmia i el virus de la
grip aviària (H5N1) i l’H7 i l’H9 no
han demostrat la capacitat de pro-
vocarpandèmies.Lacombinació le-
tal seriaunvirusamblacapacitatde
transmissió dels que circulen ara
(H1oH3) i amb la letalitat del virus
de la grip aviària. Aquest escenari
seria el pitjor.e

RellevànciaTrilla destacaque tot i
que la grip aviària és actualment de
difícil transmissió entrepersones, les
novesmutacionsdemostrenqueel vi-
rus pot adquirir aquesta capacitat

“Tard o d’hora
tindrem una
pandèmia

moderna de grip”

ver tossit tants virus que algun es-
quitx hagués arribat fins a baix dels
pulmons de lamare. Però hi ha ha-
gut alguns casos excepcionals, com
araungrupdepersones alVietnam
que, segons sembla, van ser infec-
tatsperunalimentfetabasedesang
crua d’ànec.

Transmissió per sang

Elsespecialistesnoesposend’acord
sobrecoms’infectenlespersonesde
lagripaviària.Ambtot,eldoctorJo-
seph Bresee, cap de la divisió d’epi-
demiologiadelsCentresperalaPre-
venció i el Control de lasMalalties
(CCPE) dels EUA, sosté que la via
d’entrada del virus ha de ser el nas,
lagola ielspulmons.Creuqueenels
casos anòmals el virus deu tenir un
contacte lleugerambel tracterespi-
ratori, probablement a la part pos-
terior de la gola. Amés, afirma que
és improbablequeels virusarribes-
sin per la sang fins als pulmons o el
cervell. Les investigacions fetes per

als bancs de sang –per veure si do-
nants amb grip podrien infectar els
receptors– mostren que “és extre-
mament difícil trobar algun cop el
virusdelagripa lasang”.Quanlivan
demanar si unhumàespodia infec-
tar si es feia un tall treballant amb
carn de pollastre (que és la via que,
segonsescreu,hauriaseguitelvirus
de la sidaperpassardelsximpanzés
als caçadors), Shaw va respondre
que no se sap.

En qualsevol cas, adverteix Sasi-
sekharan, lesmutacionsqueperme-
tenaunviruspassard’unaespèciea
una altra són diferents per a cadas-
cuna de les soques del virus de la
grip. Lesmutacionsque fanuna so-
camés contagiosa pot ser no tenen
elmateix efecte en altres soques.

Enels inquietantsresultatsdeles
investigacions de Rotterdam iWis-
consinhihaunfet tranquil·litzador.
Tot i la por que pot fer, el nou virus
semblavulnerablea lesvacunes iels
fàrmacsexistentscontra lagrip.e

expert en biotecnologia a la revista
Nature.ElcientíficDavidBuenode-
fensa la idoneïtat de les investigaci-

ons, ja que “els virus muten
molt sovint”: “Potser

aquestamutació no es
produeix mai, però
potser ens la tro-
bem l’any que ve i
si la tens abans
potspreveureva-
cunes i fàrmacs
per aturar una
pandèmia”. Un
altre tema polè-
micés si el quehan

fet els EUA es pot
titllar de censura. “Jo

crec que sí perquè hi ha
altresgrupstreballantenel

mateix i és informació que pot
estalviar recursos i feina”, diu Bue-
no.El científic queha lideratunade
les investigacions, l’holandès Ron
Fouchier, qüestiona que un sol país
“dominiundebatqueté impacteso-
brecientífics i salutpúblicade totel
món”. “S’hauria d’incloure el punt
de vista de les regions on el virus
H5N1ha infectathumans” , afegeix.
És a dir, l’Àsia i el PròximOrient. El
virusdelagripaviàriahaprovocat la
mort demés de 330persones en tot
elmónielscientíficstemenunamu-
taciódelvirusqueel facimésràpida-
ment transmissible entre humans.
Al laboratori ja ha passat.e

Segonmort enunmes
perH5N1a laXina

Lasegonavíctimamortal de la grip
aviària (virus H5N1) en menys
d’un mes a la Xina és un home de
39anysqueel 6de gener va ingres-
sar a un hospital de Guiyang. La
primera víctima va ser un conduc-
tor d’autobús que vamorir el 31 de
desembre. Amitjans de desembre
es va descobrir el virus en pollas-
tres xinesos, fet que vaportar a sa-
crificar milers d’aus per evitar
l’expansió del virus. El Vietnam
tambéhaanunciat la sevaprimera
víctima des de fa dos anys i Cam-
bodja i Indonèsia, la segona vícti-
ma de l’any.

enbreu

Demanen la prohibició dels
anuncis de cirurgia estètica

SALUT

Lacirurgiaestèticaésun

procediment mèdic i

hauria d’estar prohibit

fer-nepublicitat, segons

l’Associació Britànica de

Cirurgians Plàstics. El

president de l’entitat,

Fazel Fatah, assegura

queels anuncis generen

unes “expectatives irre-

als” sobre els resultats

de les operacions i afe-

geixque “haarribat l’ho-

radel canvi”. L’associació

tambédefensaun incre-

ment de la regulació i de

la supervisió del sector.

El posicionament arriba

després de la polèmica

pels problemes derivats

de lespròtesismamàries

de Poly Implants

Prothéses (PIP). Al Reg-

neUnit unes40.000do-

nes porten implants

d’aquestamarca.

Unabritànica aconsegueix
creuar l’Antàrtida en solitari

Felicity Aston en una imatge d’arxiu. FELICITYASTON

AVENTURA

La britànica Felicity As-

ton es va convertir diu-

menge en la primera do-

naqueaconsegueix cre-

uar l’Antàrtidaensolitari

després de recórrer

1.744quilòmetresen59

dies.Tambéés laprimera

personaquehohafetno-

més amb la força dels

músculs, jaquehaviatjat

ambesquís.Desprésd’ar-

ribar al destí, Aston va

declararqueestavacon-

tentad’haver-hoaconse-

guitperòalhoratristapel

finalde l’aventura: “Sem-

bla comsihaguésarribat

al finalmoltdesobte, ino

hiestavapreparada”.

L’elefant de Sumatra
s’està a punt d’extingir

Es podria extingir enmenys de 30 anys. LADYOFHATS

MEDI AMBIENT

L’elefant de Sumatra ha

passat a ser una espècie

“greumentamenaçada”,

segons la llista vermella

de la Unió Internacional

pera laConservacióde la

Natura (UICN). “Tot i que

l’elefantdeSumatraestà

protegit per la legislació

d’Indonèsia, el 85% del

seu hàbitat se situa fora

de les àreesprotegides i

pot ser transformat en

terrenys agrícoles”, diu

l’organització. Si esman-

tenen les tendències ac-

tuals, es podria extingir

enmenysde30anys.

EFE


