
Presentació
Sempre m’ha agradat la medicina, però fins aquest any, que he hagut de triar un 
tema per al treball de recerca, no ho he tingut clar. Sobretot, el que més m’interessa 
és trobar la manera d’ajudar les poblacions que viuen en situacions més desfavo-
rables, que és precisament on més han de lluitar contra les malalties emergents i 
reemergents. Una de les branques que m’agrada més de la medicina és la investiga-
ció i, com veureu en aquest treball, això es veu reflectit en l’acotament de malalties 
víriques, ja que els virus patògens i les seves mutacions segueixen sent un àmbit 
poc conegut per la ciència. 
Per això, el meu principal objectiu en aquest treball és explicar i comparar les di-
verses malalties emergents i reemergents infeccioses víriques que han donat brots 
en aquesta última dècada. Per poder-ho fer m’he basat en els següents aspectes: la 
seva transmissió, els virus que les provoquen, on i quan han afectat, quina simpto-
matologia i període d’incubació presenten, quins tractaments es prescriuen i quina 
taxa de mortalitat tenen.
Malgrat que el tema m’interessa molt, m’ha costat organitzar-ne els apartats, ja que 
el contingut és massa ampli per acotar-lo en un treball de recerca de segon de bat-
xillerat. En aquest treball hi he posat no només interès pel tema, sinó aprenentatge, 
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nervis i il·lusió. He destinat moltes hores de consulta a temes que no s’englobaven 
en el treball però m’han servit per ampliar el meu coneixement en l’àmbit de les 
malalties infeccioses i, sobretot, de la virologia. I per acabar, aquest treball m’ha 
comportat tenir moltes preguntes sense respostes i moltes hipòtesis.

Metodologia 
En primer lloc, per poder dur a terme la comparativa he fet una recerca bibliogràfi-
ca per definir què és una malaltia emergent i reemergent, i de quins tipus n’hi ha i, 
dins d’aquest apartat, m’he centrat en les malalties infeccioses. Per tant, he definit i 
explicat els agents patògens que les provoquen, aprofundint en els virus; he fet una 
classificació de les diverses simptomatologies i els tipus de situacions especials que 
les provoquen.
En segon lloc, un cop tenia coneixements dels conceptes clau que es refereixen a 
aquestes malalties, vaig fer una fitxa tècnica per a cada malaltia emergent i reemer-
gent infecciosa vírica de l’última dècada. Abans però, vaig haver de fer una selecció 
de les malalties, vaig utilitzar un document que em va facilitar la meva tutora extret 
del curs «Del Zika a l’Hepatitis: lluita dels científics contra els virus» (Hospital Vall 
d’Hebron). En aquest document hi havia una llista de totes les malalties emergents 
infeccioses víriques de l’última dècada. Els meus criteris de selecció van ser: que 
fossin emergents i reemergents, infeccioses, víriques, amb afectació a humans i que 
hagin donat brots dins l’última dècada. 
A partir d’aquí, vaig iniciar la part pràctica. Ho vaig fer a partir de gràfics que em 
van ajudar a comparar quins factors han estat els més o menys presents. Després 
he extret unes conclusions de cadascun d’aquests gràfics que m’han ajudat a pre-
sentar la relació existent entre tipus de virus, vies de transmissió, mortalitat, tracta-
ments i zones geogràfiques afectades.

Cos del treball
El meu treball podria dir que està format per tres parts. La primera part és tota la 
introducció teòrica de tots aquells conceptes que engloben aquest treball. Aquest 
apartat defineix i classifica els tipus de malalties (emergents i reemergents, malalti-
es infeccioses i malalties no infeccioses), explica els diferents agents patògens que 
poden provocar malalties i aprofundeix en l’agent víric. Seguidament explica tot el 
desenvolupament d’una malaltia infecciosa i les seves etapes. També descriu les 
situacions que poden causar el tipus de malalties de què tracta el treball. 
La segona part consta d’una selecció de les diferents malalties emergents i reemer-
gents que han donat brots aquesta última dècada i que hagin infectat humans. Se-



guidament, hi ha les 17 fixes tècniques (una per a cada malaltia). Cada fitxa tècnica 
consta dels següents apartats: taxonomia i biologia del virus, afectació espacio-tem-
poral, transmissió, reservori, període d’incubació i quadre clínic, tractaments i taxa 
de la mortalitat mundial. 
I a la tercera part hi apareix la comparativa i totes les conclusions de les diferents 
malalties. Aquesta part consta de diversos gràfics juntament amb les seves conclu-
sions, on es comparen diversos aspectes com els tractaments més utilitzats, el ge-
noma víric atenent a la mortalitat que ha causat la malaltia, les zones geogràfiques 
més afectades, etc. 

Conclusions
Els virus han esdevingut els principals causants de les malalties emergents i reemer-
gents infeccioses que tenim avui dia. La major part de les malalties infeccioses més 
mortíferes són provocades per aquests patògens i els virus segueixen sent uns grans 
desconeguts per la ciència. La «gran pregunta» és: qui guanyarà? La ciència o els virus?
Totes les malalties han estat provocades per virus ARN monocatenaris, de polaritat 
positiva o negativa, ja que els virus ARN tenen més capacitats de mutar. Atenent al 



genoma d’aquests patògens, els virus del Grup 5 (–ssARN) han provocat una morta-
litat tres cops més elevada que els del Grup 4 (+ssARN). Això és degut al fet que en 
aquest grup de virus hi apareixen tots aquells virus causants de febres hemorràgi-
ques, com el FH Lujo, l’EVE..., i aquestes, en general, són les malalties que més mor-
talitat provoquen entre la població.
Un altre aspecte a tenir en compte és que el 100 % dels virus presenten un cicle lític 
de replicació, per això presenten períodes d’incubació relativament curts. Una de 
les coses més importants en la propagació d’una malaltia és si aquesta és infecciosa 
durant el període d’incubació, i a part d’alguns casos concrets, totes ho són. Per tant, 
com més llarg sigui el període d’incubació més possibilitats té l’hoste d’infectar fu-
turs hostes susceptibles. 
Fent referència a les afectacions geogràfiques, les zones més afectades han estat: 
Àsia, Àfrica, Centre Amèrica i Sud-amèrica. Aquestes són les zones on es concentra 
la més gran quantitat d’afectats per aquestes malalties i on els seus símptomes són 
més virulents, coincidint amb les zones més subdesenvolupades de la Terra. La pre-
carietat en què viuen (falta d’higiene, desnutrició, poca sanitat...) és causa directa 
de l’aparició de malalties. També és degut al clima que tenen, ja que són zones on hi 
viuen vectors. 
El 71 % de les malalties que s’han donat són reemergents, principalment a causa 
de tres factors: a) la globalització: antigament les malalties eren endèmiques del 
territori on s’havien originat i difícilment s’expandien a altres regions; ara, per la 
globalització, les malalties s’expandeixen molt fàcilment arreu del món provocant 
que en alguns països es pateixin malalties que ja han estat erradicades en d’altres; 
b) les mutacions: malalties que havíem patit i que havien originat epidèmies van 
ser erradicades, però moltes d’aquestes malalties tornen a ser presents a hores d’ara 
entre la nostra espècie, i els mètodes que havíem fet servir anteriorment per poder 
eliminar-les ja no ens funcionen, això passa perquè el virus ha mutat, com a clar 
exemple tenim la grip A H5N1 i la seva variant patogènica grip A H7N9, i per acabar, 
c) el mal ús de les vacunes: ja sigui per ideologies, falta de recursos en determinats 
països, etc. 
Quant a les vies de transmissió, la major part de les malalties (65 %) presenten els 
dos tipus de transmissió, la directa i la indirecta. Aquestes malalties generalment 
comparteixen les dues vies de transmissió ja que els hostes humans s’infecten a 
partir del medi o d’un vector, en la major part dels casos, i el virus també és capaç 
de ser transmès entre humans per contacte directe. Pel que fa a les malalties de 
transmissió indirecta, els vectors (46 %) són els que més han influït en la seva 
transmissió. Aquestes malalties presenten una gran morbiditat. Però majoritària-
ment, si no és que es pugui exercir la transmissió entre humans, només presenten 
epidèmies en llocs concrets.



I respecte de les malalties amb transmissió directa, cal destacar la transmissió per 
contactes íntims entre els fluids corporals i les mucoses de l’infectat amb el futur 
hoste susceptible.
Però només un 6 % de les malalties presenten només transmissió directa i, majorità-
riament, els virus que provoquen aquestes malalties tenen com a únic reservori l’es-
ser humà. Els reservoris més característics han estat els ratpenats, els rosegadors 
i els humans, i també cal destacar les aus migratòries. Les malalties zoonòtiques 
tenen un percentatge de mortalitat molt més elevat (93 % o més) que les malalties 
que només tenen com a reservori l’ésser humà.
Només tres de les malalties que han afectat aquesta última dècada (xarampió, den-
gue i encefalitis japonesa) tenen vacuna, un tractament preventiu, i en aquestes 
malalties la utilització de la vacuna ha provocat l’erradicació parcial, o en alguns 
casos quasi total, de la seva morbiditat. Només un 25 % de les malalties consten 
d’antiviral. I més del 50 % de les malalties emergents infeccioses víriques de l’última 
dècada no tenen un tractament diana per a cada infecció vírica, és a dir, la major 
part d’aquestes malalties es superen, o no, a partir del subministrament d’un tracta-
ment de suport.
Per a la humanitat, el fet que existeixin les malalties infeccioses víriques és semblant 
a tirar un dau en un joc d’atzar: desitjar i esperar que aquests «petits desconeguts» no 
esdevinguin més virulents del que resta fora de l’abast del coneixement humà.
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