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EL ZIKA I ALTRES MALALTIES PER 
MOSQUITS: ¿ESTEM PREPARATS?  
 

Cada any, les malalties transmeses per mosquits acaben amb la vida de 275.000 persones 

al món. Això sense comptar amb el gairebé mig milió de morts provocades per la malària 

ni amb altres greus repercussions que poden implicar. L'última gran amenaça és el virus 

de la Zika, present ja en més de 80h països i capaç de provocar microcefàlia (una greu 

anomalia cerebral) en els nens d'embarassades infectades. 

La globalització i el canvi climàtic estan facilitant que aquest tipus de 

malalties s'estenguin més enllà de les zones on solien estar presents, incloent 

la regió mediterrània. En aquests països no pot descartar-se l'arribada de noves 

infeccions com la del Zika. 

Estem preparats per prevenir-les o lluitar contra elles? Per discutir-ho, i per 

proposar les millores necessàries, diversos dels millors experts internacionals es van 

reunir en el debat 'Zika virus and other mosquit-born viruses. Science for preparedness 

and response in the Mediterranean region', organitzat per B · Debate -una iniciativa de 

Biocat i de l'Obra Social "la Caixa" per promoure el debat científic- conjuntament amb 

l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). 

CONCLUSIONS 
 

- Les malalties transmeses per mosquits són un problema d'extrema 

importància a nivell mundial. A més, la globalització i el canvi climàtic estan 

augmentant les zones exposades a elles. 

- Les campanyes de vigilància, juntament amb els mètodes de control dels 

mosquits, són fonamentals per prevenir o contenir les infeccions. No 

obstant això, encara existeixen llacunes i mancances. 

- El virus de la Zika és l'última infecció que ha adquirit notorietat. Tot i que a 

Catalunya només hi ha hagut casos importats d'altres països, hi ha risc que pugui 

arribar a transmetre a través del mosquit tigre. 

- Les campanyes de comunicació del risc són crucials i haurien d'incloure 

missatges tant genèrics com específics per a cada comunitat. 

http://www.bdebate.org/ca/debat/zika-virus-and-other-mosquito-borne-viruses-science-preparedness-and-response-mediterranean
http://www.bdebate.org/ca/debat/zika-virus-and-other-mosquito-borne-viruses-science-preparedness-and-response-mediterranean
http://www.isglobal.org/ca/


  
 
 

1. LES MALALTIES PER MOSQUITS: UN PROBLEMA 
GLOBAL 

 

Excloent a la malària, les principals malalties transmeses per mosquits es poden 

considerar aquestes cinc: dengue, febre groga, chikungunya, virus del Nil Occidental i 

Zika. Varien en la seva gravetat i extensió geogràfica, però coincideixen que són 

transmeses per mosquits del gènere Aedes. Fonamentalment per dos tipus: Aedes 

aegypti i Aedes albopictus, també conegut com "mosquit tigre" (i ja present en zones 

europees com a Itàlia, la Costa Blava o la costa espanyola mediterrània). Són els 

anomenats "vectors necessaris". 

Com va comentar Collen Acosta, epidemiòloga a l'Organització Mundial de la Salut 

(OMS), "el dengue afecta cada any a entre 70 i 500 milions de persones, de les 

quals uns dos milions desenvoluparan una malaltia greu". I fins a 4.000 milions estan 

exposades a contreure-ho. 

La febre chikungunya, per la seva banda, es va considerar durant molt de temps com 

una malaltia lleu, però comencen a sorgir dubtes, i es creu que podria ser greu en 

determinats casos. Més important és la febre groga, l'única d'aquestes malalties per a 

la qual hi ha una vacuna efectiva. Tot i això, "tres grans brots van aparèixer entre 2015 i 

2017 a Angola, la República Democràtica del Congo i Brasil", va comentar Acosta. 

El virus del Nil Occidental, malgrat el seu nom, té una àmplia distribució mundial. 

"La seva incidència no es coneix", va reconèixer Acosta, però en l'any 2006 només als 

Estats Units "es van comunicar més de 4.000 casos, dels quals van morir entre el 3 i el 

15%". 

L'última d'aquestes infeccions a aconseguir notorietat ha estat la del virus del Zika. Tot 

i que es coneix des de 1947, no va ser fins l'any 2014 que va començar a expandir-se, 

arribant al continent americà. Avui dia s'han trobat evidències de la seva 

transmissió en més de 80 països, amb més de 200.000 pacients confirmats i 

almenys 3.000 casos de nadons amb microcefàlia nascuts de mares infectades durant 

l'embaràs. 

El virus no ha arribat a Europa, almenys no als mosquits que el podrien transportar-

(només ha estat present en malalts que tornaven de zones on ja és endèmic, però al no 

arribar al mosquit no ha pogut transmetre). No obstant això, no es pot descartar que ho 

faci en un futur. La globalització i el canvi climàtic "estan canviant la 



  
 
 
freqüència i la distribució de moltes malalties infeccioses", va assegurar 

Acosta. Encara que el virus del Zika no s'hagi transmès a Europa, sí que s'han produït 

"recents brots de dengue, chikungunya, febre groga i del virus del Nil Occidental en 

països que abans estaven lliures d'aquestes malalties, inclosa la Unió Europea". 

De fet, com va comentar Laurence Marrama, experta en malalties transmeses per vectors 

a l'European Centre for Diseases Prevention and Control d'Estocolm, el que veiem pot 

ser que sigui només la punta de l'iceberg, ja que moltes vegades aquestes malalties no es 

diagnostiquen correctament o passen com infeccions asimptomàtiques. D'aquí que 

hàgim d'estar preparats, sobretot als països on alguns d'aquests mosquits són 

presents. Aquesta preparació passa tant per la investigació en el control de la 

malaltia i els vectors com per estratègies correctes de comunicació i 

vigilància. 

Per a Pablo Martínez de Salazar, líder d'aquest B·Debate i coordinador de la recerca en 

arbovirus i de la resposta al virus del Zika a l'Institut ISGlobal, aquesta trobada serveix 

per "identificar els reptes, les capacitats i les llacunes existents, explorant més noves 

formes de col·laboració". 

 

2. ESTEM PREPARATS CONTRA FUTURS BROTS? 
 

Xavier de Lamballerie, professor a l’Aix-Marseille University de França, va exposar 

diverses de les àrees on treballar per estar millor preparats a nivell global: 

- Cal millorar en les eines diagnòstiques, especialment en els països més pobres, fent-les 

més ràpides, segures i disponibles. "Aquesta hauria de ser una prioritat absoluta a la 

investigació", va assegurar Lamallerie. 

- S'ha de construir un mapa de risc amb una vigilància mèdica global i coordinada. 

- S'ha d'estudiar la història natural de la infecció, cosa que, encara que pugui semblar 

"simple i obvi, moltes vegades no es fa". 

- S'han de tenir en compte les ciències socials per estudiar "la percepció del risc, les 

actituds i els comportaments". 

- S'han d'harmonitzar, estandarditzar i compartir les dades dels estudis clínics. 

http://www.bdebate.org/sites/default/files/styles/speaker_list/public/photo_lm2.png?itok=0JHUhhnP
http://www.bdebate.org/en/speaker/pablo-martinez-salazar
http://www.bdebate.org/en/speaker/xavier-lamballerie


  
 
 

I, per descomptat, s'ha d'avançar en la prevenció i tractament de les malalties, així 

com en els mètodes per al control dels vectors. Sobre això últim va parlar Paul 

Reiter, consultor a l'Institut Pasteur de París. Quatre són les principals opcions sobre 

les quals es treballa: irradiar mosquits per esterilitzar-los i després alliberar-los, 

infectar-los amb el bacteri Wolbachia −el que dificulta la seva reproducció i 

impedeix el desenvolupament del virus−, fer servir mosquits transgènics (friendly 

mosquitoes) que desplacin els silvestres i que necessitin d'un antibiòtic per 

sobreviure o l'ús de la tecnologia gene drive: aprofitar la nova eina CRISPR de 

corta-pega genètic per introduir gens d'esterilitat que es propaguin ràpidament. 

Aquestes estratègies comporten riscos, i encara no són tan eficaços com es desitjaria. 

"Encara necessitem un coneixement més gran", reconeix Reiter. "Mentrestant, hem 

de seguir fent el possible amb els dits creuats, esperant que els nous mètodes 

funcionin". Carla A. Souza, professora a l'Institute of Hygiene and Tropical Medicine 

de Lisboa, va anar un pas més enllà en preguntar-se: "Es podrà aplicar una cosa 

així a Europa?" 

 

3. ZIKA: L'ENEMIC A LES PORTES 
 

"Tenim encara moltes llacunes a l'hora d'entendre el virus del Zika. No disposem 

d'antivirals ni d'una vacuna, i la informació sobre els factors de risc en la transmissió de 

la mare al fetus encara són limitats ", va comentar Antoni Soriano,, pediatre especialitzat 

en malalties infeccioses a l'hospital Vall d'Hebron, a Barcelona. "Per als pediatres ha 

estat una mena de déjà vu que ens ha fet recordar als inicis de la rubèola o  

Soriano està seguint ara mateix  uns 60 nens, dels quals el major només té 13 

mesos (tots ells són casos importats, on la infecció es va produir a l'estranger). A més del 

risc de microcefàlia, "no sabem gairebé res dels efectes que pugui tenir a llarg termini", 

va assegurar. El pediatre forma part del consorci ZIKAction, un projecte europeu 

multidisciplinar que pretén establir una xarxa per millorar la investigació sobre el virus 

i la capacitat de resposta davant un brot. 

Un altre dels projectes europeus contra el virus és ZIKAVAX, destinat a buscar una 

vacuna. "L'objectiu és aconseguir un 80% d'eficàcia", va assegurar Odile Leroy, 

directora executiva a l'European Vaccine Institute i coordinadora del projecte. En total 

http://www.bdebate.org/en/speaker/paul-reiter
http://www.bdebate.org/en/speaker/paul-reiter
http://science.sciencemag.org/content/351/6279/1273.2
https://www.theguardian.com/science/2016/feb/09/gene-drives-need-global-policing
http://www.bdebate.org/en/speaker/carla-sousa
http://www.bdebate.org/en/speaker/antoni-soriano-arandes
http://cordis.europa.eu/project/rcn/206838_en.html
http://www.euvaccine.eu/portfolio/project-index/zikavax
http://www.bdebate.org/en/speaker/odile-leroy


  
 
 
"hi ha 50 projectes de 27 institucions diferents en el món", va assegurar, dels quals 10 

estan ja en fase d'assajos clínics. 

Mentrestant, els brots del virus amenacen amb repetir-se i expandir-se. Les zones en risc 

de ser "colonitzades" per ells són aquelles on hi hagi els mosquits capaços de transmetre-

les. Algunes d'elles són les zones de la costa mediterrània, on des de fa uns anys s'ha 

assentat Aedes albopictus, el "mosquit tigre". 

"La primera vegada que vam detectar el mosquit a Catalunya va ser l'any 

2004, a Sant Cugat", va comentar Mireia Jané, subdirectora del Departament de 

Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública de l'Agència de Salut Pública de 

Catalunya. Des de llavors, la preocupació ha fet que neixin iniciatives com Mosquito 

Alert, una plataforma col·laborativa de ciència ciutadana que, en paraules del seu 

director Frederic Bartumeus, "pretén tancar el cercle entre ciència i salut pública". L'avís 

per part dels ciutadans de la presència del mosquit permet "augmentar les mesures de 

control i vigilància, i constitueix en si una plataforma d'investigació". 

A nivell oficial existeix des de l'any 2014 un pla de vigilància contra les malalties 

transmeses per aquests mosquits. Inicialment incloïa al dengue, al chikungunya i al virus 

del Nil Occidental, i posteriorment es va afegir també el virus del Zika. Des de llavors 

s'han confirmat 237 casos de dengue, 203 de chikungunya i fins 156 de Zika, tots ells 

importats d'altres països. És a dir, no hi ha hagut transmissió dins de Catalunya 

ni s'ha trobat la presència dels virus en els mosquits. 

Però hi ha el risc que pugui succeir. Per a això, el pla de vigilància inclou nombrosos 

actors i mesures, tant polítiques com sanitàries, científiques i de comunicació. 

 

4. EL ZIKA I LA COMUNICACIÓ DE RISC 
 

La comunicació durant una emergència de salut pública té un paper fonamental, i el seu 

principal objectiu és "donar poder a les poblacions perquè es protegeixin de la 

infecció", segons Jonh Kinsman, professor a la Epidemiology and Global Health Unit 

de la universitat d'Umeå, a Suècia. Per Kinsman hi ha dos tipus de missatges que oferir: 

uns són genèrics, que poden ser aplicats en qualsevol lloc i que es basen en principis 

biològics universals. Altres són específics del context, i es dirigeixen a aspectes 

particulars de cada comunitat. 

http://www.bdebate.org/en/speaker/mireia-jane
http://www.mosquitoalert.com/
http://www.mosquitoalert.com/
http://www.bdebate.org/en/speaker/frederic-bartumeus
http://www.bdebate.org/en/speaker/john-kinsman


  
 
 
Aquests últims solen resultar més complicats d'establir, i "necessiten d'investigacions 

socials sistemàtiques per determinar què està succeint en una comunitat". De fet, "les 

autoritats no sempre entenen els assumptes que succeeixen a nivell local, i 

sense això els missatges poden no ser entesos o acceptats". 

Kinsman participa en el projecte ZikaPLAN, un dels objectius és valorar la percepció de 

la població brasilera davant les campanyes d'informació que rebien sobre el Zika. Una de 

les coses que han observat és que aquestes patien moltes vegades d'equilibri: o bé es 

dissenyaven amb un excés de dades o bé apel·lant en excés a l'emoció sense informar 

adequadament. 

Per la seva banda, la periodista Mônica Manir ha estudiat com s'han tractat les notícies 

sobre el Zika en els quatre principals diaris brasilers. I ha diferenciat tres tipus de 

discursos. Un és el discurs del poder: com el govern va anar actualitzant els números 

de la malaltia alhora que emfatitzava en els mitjans la importància de la població en la 

lluita contra el virus. Un altre el de la ciència: com els centres de referència en recerca 

van arribar a tenir un paper en altres èpoques inusual. Finalment, el discurs dels que 

pateixen: el de les mares ("l'OMS va demanar a les dones que consideressin la 

possibilitat de retardar el seu embaràs, però en aquestes regions moltes dones viuen per 

ser mares") o el dels nens afectats, que "al principi no apareixien en els diaris i després 

ho feien d'esquena, fins que al final van ser mostrats de cara. Aquí va ser quan realment 

assumim el problema", va comentar Manir. 

Una altra dada important és el de la cobertura, el nombre de notícies dedicades al virus. 

Va ser màxima durant el brot, però es va reduir ràpidament a mesura que arribava 

l'hivern i amb això es reduïen tant les poblacions de mosquits com les infeccions. 

Ho havia comentat prèviament Laurence Marrama: "oscil·lem entre extrems. O no 

se'ls presta atenció o saturen els mitjans de comunicació". 

https://zikaplan.tghn.org/
http://www.bdebate.org/en/speaker/monica-manir
http://www.bdebate.org/en/speaker/laurence-marrama-rakotoarivony

	BD_Zika_PortadaSinopsi_CAT
	Número de diapositiva 1

	Sinopsis_ZIKA_CAT
	CONCLUSIONS
	1. LES MALALTIES PER MOSQUITS: UN PROBLEMA GLOBAL
	2. ESTEM PREPARATS CONTRA FUTURS BROTS?
	3. ZIKA: L'ENEMIC A LES PORTES
	4. EL ZIKA I LA COMUNICACIÓ DE RISC


