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Les malalties infeccioses són causades per microorganismes invisibles que entren al cos i s’hi
multipliquen. La història de la immunologia, que va començar al segle XVIII quan Jenner va des-
cobrir les vacunes, és també la història de la lluita contra les malalties infeccioses. L’ús arreu
del món de la vacuna que va descobrir Jenner va permetre eradicar la verola. Gràcies a les ex-
cel·lents vacunes que s’han creat des d’aleshores, estem protegits d’una gran varietat de ma-
lalties infeccioses.

Els microorganismes que causen malalties infeccioses s’anomenen patògens o, més col·lo-
quialment, microbis. Els patògens comprenen, entre d’altres, els bacteris i els virus. Els bacte-
ris són unicel·lulars i mesuren pocs micròmetres. (1 micròmetre és 1/1000 de mil·límetre).

• La verola és una malaltia infecciosa causada pel virus de la verola. Si agafaves aquesta malaltia, arribaves
als 40ºC de febre i et quedava el cos recobert de pústules i butllofes. Molta gent moria per culpa d’aquesta
malaltia, però gràcies a la vacuna de Jenner, ni una sola persona ha patit aquesta malaltia des de 1977.

• Virus vol dir «verí» en llatí. A la Grècia clàssica, Hipòcrates va utilitzar la paraula virus per parlar d’un verí
que causa malaltia.

La lluita contra les malalties infeccioses

Els patògens

Un virus és 
1/1000 la mida 

d’un bacteri

Són 
minúsculs!

mm mm mm

virus

bacteri cèl·lula
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Com causen la malaltia els bacteris que t’envaeixen el cos?

Els bacteris produeixen toxines que destrueixen les cèl·lules o les paralitzen. També tenen to-
xines incorporades a les parets cel·lulars que poden causar febre, diarrea, o una baixada de la
pressió sanguínia. A banda de les toxines, els bacteris tenen tot un arsenal d’armes que et po-
den fer mal.

Els virus són de cent a mil vegades més petits que els bacteris i poden envair una gran varietat
de cèl·lules. Un cop són dins de les cèl·lules es comencen a multiplicar ràpidament. La infecció
viral pot fer descarrilar el funcionament normal de la cèl·lula i fer que mori, o bé pot fer que es
multipliqui de manera incontrolable i que es converteixi en una cèl·lula cancerosa. Després de la
infecció, alguns tipus de virus es multipliquen lentament causant una infecció persistent. Men-
tre que altres deixen de multiplicar-se i causen el que es coneix com a infecció latent.

bacteri

toxines

mucosa

mort cel·lular
càncer

virus

Fora del cos

Dins del cos
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Quins tipus de malalties infeccioses hi ha?

Quina por!

ovelles

carboncle

pesta

puces

rates

gossos

ràbia
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Les zoonosis causades per bacteris comprenen,
entre d’altres, el carboncle de les cabres o les ove-
lles, la pesta de les puces que viuen a les rates, la
tuberculosi de l’aire que ens envolta quan els ma-
lalts estosseguen, i la salmonel·losi dels aliments
contaminats. També comprenen malalties causa-
des per virus, com la grip, que és freqüent a l’hi-
vern, la ràbia que agafes si et mossega un animal
infectat, i la malària o paludisme que pots con-
treure per la picada d’un mosquit. Altres zoono sis,
les causen paràsits.

Les malalties emergents comprenen, entre d’al-
tres, la SARS (Síndrome Respiratòria Aguda Greu)
que causa un coronavirus nou; el virus d’Ébola,
que és una febre hemorràgica que fa que et sagnin
els intestins i que mata entre el 50 i el 90% de les
persones que l’agafen; la SIDA que és la malaltia
infecciosa que més gent mata al món occidental,
i la grip aviària, una malaltia que es podria con-
vertir en una pandèmia, és a dir, una malaltia que
afecta moltíssimes persones arreu del món (com
la grip de 1918).

Arreu del món, hi ha moltes malalties que enca-
ra són difícils de controlar. Entre les que més pre-
ocupen hi ha, d’una banda, les zoonosis, unes ma-
lalties causades per patògens que infecten tant els
animals com les persones; i les malalties emer-
gents, que es van identificar per primer cop a la
dècada dels setanta.

malària

salmonel·losi

grip

mosquits

menjar 
contaminat

virus de la grip

Sistema immunitari 43_76 partII CAT:part II  06/10/2010  12:16  Página 47



48

Què és la SIDA?

El virus de la immunodeficiència humana (VIH) és un virus que infecta els limfòcits
T col·laboradors i els destrueix. Com que tens menys limfòcits T, el teu sistema im-
munitari queda debilitat i et pots posar malalt per culpa de microbis que no farien po-
sar malaltes persones sanes.

Quan passa això, la persona té el que s’anomena SIDA o Síndrome d’Immunodefi-
ciència Adquirida. La sang i els líquids corporals encara contenen el virus VIH, de ma-
nera que les dones el poden passar als fills durant el part, i tant homes com dones el
poden transmetre durant les relacions sexuals.

Si estàs infectat pel VIH...limfòcits T
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Els científics creuen que el VIH es va desenvolupar a partir
del virus de la immunodeficiència dels ximpanzés que va mu-
tar fa uns quants centenars d’anys i es va tornar capaç d’in-
fectar els humans. A finals del 2007 el nombre de persones in-
fectades pel VIH arreu del món era de 30 milions. El seixanta
per cent de totes les persones infectades viu a l’Àfrica subsa-
hariana.

Es pot curar la SIDA? Malauradament no hi ha cap tractament encara que
pugui curar aquesta malaltia del tot. En aquests moments, les persones reben
un tractament amb una combinació de tres o quatre fàrmacs diferents. Aquest
tractament redueix dràsticament la quantitat de virus dins l’organisme, i ha
ajudat a reduir significativament el nombre de persones que moren de SIDA.
No obstant això, les persones amb VIH que viuen en el món subdesenvolu-
pat o en vies de desenvolupament no poden pagar-se aquests fàrmacs.

T’infectes amb tota mena 
de patògens

La SIDA es desenvolupa

virus VIH

mort cel·lular
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La grip aviària és perillosa perquè mata una gran proporció de gent jove
sana amb un sistema immunitari que funciona correctament. No aca -
bem d’entendre per què passa, però sí que sabem que quan una perso-
na agafa la grip aviària, el seu cos produeix quantitats enormes de cito-
cines i que les cèl·lules immunitàries ho arrasen tot.

La influença aviària o grip aviària és
una malaltia que afecta els ocells. La causa el virus A d’influença aviària. Abans
aquest virus només passava d’ocell a ocell, però el 1997 es va constatar el pri-
mer cas d’infecció d’ocell a humà, causada per la soca H5N1 del virus. El 2007
més de 300 persones d’arreu del món s’havien infectat, més de dos terços van
morir. A les autoritats sanitàries els preocupa que el virus pugui tornar a mutar
aviat i que pugui transmetre’s entre humans. Si això succeís, el virus podria pro-
vocar una pandèmia.

Pots evitar agafar la 
grip aviària?

virus de
la grip

Ui, no!
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Com pots evitar agafar la grip aviària, doncs?
Ara mateix els científics creuen que la millor manera d’aturar la grip aviària se-

ria descobrir-ne una vacuna. Òbviament, la vacuna no pot consistir a agafar di-
rectament el virus de la grip aviària viu. Per tant, els investigadors ara intenten
crear una vacuna a partir de parts del virus de la grip. D’aquesta manera podrien
presentar el virus al teu sistema immunitari sense que correguessis perill de po-
sar-te malalt. Evidentment abans caldria comprovar que la vacuna fos eficaç i no
fos nociva.

citocina (carta)

limfòcit T col·laborador

macròfag

limfòcit B

cèl·lula
dendrítica
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La majoria dels bacteris i dels virus que causen in-
feccions primer entren a través de les mucoses i
després s’estenen per tot el cos. Les mucoses són
capes molt fines de cèl·lules que cobreixen les su-
perfícies internes de totes les cavitats del cos que te-
nen contacte amb l’exterior: recobreixen la part in-
terna de la boca, les fosses nasals, l’esòfag, els pul-
mons, l’estómac, els budells i l’anus. Si es pogués
estimular una resposta immunitària bona
i forta a les mucoses, fins i tot seria possi-
ble evitar que els microbis entressin al cos.

Les vacunes que fem servir actualment
només ajuden el sistema immunitari a
respondre un cop el patogen és a dins del
cos i, de moment, no poden evitar que els
patògens entrin per les mucoses.

A la primera part d’aquest llibre, hem après que les vacunes ja s’han
fet servir amb molt d’èxit per defensar-nos d’una quantitat important de
malalties infeccioses. Ara com ara el tipus de vacuna que va descobrir Jenner enca-
ra és el més efectiu per controlar les malalties infeccioses. Els científics, però, estan
fent avenços en la creació de nous tipus de vacunes que poden prevenir i fins i tot
tractar diverses malalties infeccioses.

Com podem fer vacunes encara més efectives?

Com ens ajuden les vacunes

mucoses
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Com podrien ser aquestes noves
vacunes?

Actualment els investigadors treba-
llen en vacunes que es puguin men-
jar, beure o inhalar. Que et vacunin
d’aquesta manera fa menys respecte
que no pas amb una agulla i, a més,
hauria d’ajudar a millorar la resposta
immunitària de les mucoses. Els re-
sultats són prometedors. Als Estats
Units ja es comercialitza una vacu -
na de la grip que es pot inhalar i s’es -
tan desenvolupant moltes altres va-
cunes per estimular la immunitat a
les mucoses.

beure

inhalar
menjar

virus

vacuna

limfòcit T

limfòcit B

anticòs

cèl·lula
dendrítica

cèl·lula
mucosa

N. del t.: La vacuna oral contra la pòlio, que conté un virus atenuat que s’ingereix i que estimula les mucoses, per
exemple, ha tingut molt èxit. Aquesta vacuna fa anys que s’administra als nens de molts països (també a Catalunya).
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