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una malaltia benigna?
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Els trastorns infecciosos han estat des de 
sempre una amenaça per a la humanitat, i això 
per la seua elevada letalitat. Segurament, la in-
fecció deguda al virus de la grip és una de les 
més perilloses per als humans, tot i la creença 
popular que és una malaltia benigna.

En la primera gràfica de més avall, obtingu-
da a partir de la causa de mort assenyalada en 
el certificat de defunció, s’indica l’evolució en la 
mortalitat anual causada per les malalties infec-
cioses per cada 100000 habitants al llarg del 
s. XX als EUA (podem suposar que a Europa 
la gràfica deu ser semblant). Tot i la volatilitat, 
constatem un descens en el nombre de defunci-
ons com més avancem en el segle. Un descens 
que només és interromput d’una manera abrup-
ta en una ocasió, en la pandèmia de la grip de 
1918, una pandèmia coneguda internacional-
ment com la grip espanyola. Un brot que a nivell 
mundial segà la vida d’unes quaranta milions de 
persones. Per a fer-nos una idea de la magni-
tud de la tragèdia hem de saber que el nombre 
de morts deguts a la Gran Guerra, que finalitzà 
precisament el 1918, fou d’uns vint milions de 
persones, la meitat de les atribuïdes a la grip. 

de les mans amb sabó, la ventilació dels habi-
tatges o cobrir-se la boca en tossir o esternudar.

En la segona meitat del segle, però, detec-
tem una estabilització en la mortalitat (tant la to-
tal com la deguda a la grip). Estudis recents, que 
han incorporat l’impacte de la grip al llarg de la 
primera dècada del s. XXI, confirmen l’estabilit-
zació als EUA entorn dels 35 morts (per cada 
100000 habitants). A nivell mundial, s’estima 
una mortalitat anual d’entre 300000 i 600000 
persones. Però, com és possible açò, si és des 
de la segona meitat de segle que disposem dels 
fàrmacs més eficaços contra la grip?

La resposta la trobarem no sols en el fet que 
el recompte de la mortalitat deguda a la grip no 
és gaire fiable (sovint el diagnòstic de defunció 
es fa atenent els símptomes que presentava el 
difunt, i no amb l’anàlisi de laboratori; també, en 
ocasions la mort ocorre per un efecte secundari, 
uns dies després d’haver passat la grip, etc.), 
sinó també en l’efectivitat modesta dels antivi-
rals (disponibles des de finals dels anys 80), i la 
vacuna (des de finals dels 40).

El propòsit dels antivirals és inhibir la neuro-
minidasa, la proteïna localitzada en la superfície 
de la membrana del virus, i que li permet en-
trar en les cèl·lules de l’hoste, i replicar-se. Hi ha 
evidències que els antivirals redueixen els símp-
tomes, i les possibles complicacions, però els 
estudis observacionals no permeten afirmar una 
reducció en la mortalitat.

Pel que fa a la vacuna, les variacions dels 
virus gripals obliguen a dissenyar-ne una nova 
cada any. A partir dels virus que circulen en al-
guns llocs a primeries de l’any, l’OMS assenya-
la les soques que ha d’incloure la vacuna de la 
temporada següent. El fet de no encertar en les 
soques escollides, així com possibles mutacions 
dels virus circulants, fan que el microbi per al 
qual s’havia dissenyat la vacuna no coincidisca 
exactament amb el que circula, cosa que redu-
eix l’efectivitat a un 60%, en el millor dels ca-
sos. A açò hem d’afegir que només es vacuna 
al voltant d’un 50% de la població de risc. L’evi-
dència empírica és que la vacunació redueix els 
símptomes, el risc de contraure una grip greu, i 
possibles complicacions, però no és una con-
clusió compartida que origine una disminució de 
la mortalitat deguda a la grip. Sorprenentment, 
segons un metaanàlisi de 2002, la vacunació re-
dueix el nombre de morts per qualsevol causa a 
l’hivern entre persones majors de 65 anys.

Un últim aspecte, el fet que en els últims cent 
anys no s’haja presentat una pandèmia tan viru-
lenta com la de la cucaracha, no ens ha de fer 
creure que això no tornarà a passar. Tard o d’ho-
ra ocorrerà i hem d’estar preparats per a minvar 
la seua repercussió i amplitud.

La davallada dràstica en el nombre de defun-
cions totals en la primera meitat de segle s’ex-
plica, a més de per l’impacte dels programes de 
vacunació, per les millores en alimentació i en 
higiene.

Aquestes mesures expliquen també l’evolu-
ció de la mortalitat ocasionada per únicament 
la grip (gràfica de baix) –se solen comptabilitzar 
grip i pneumònia perquè la primera predisposa 
a la segona). En aquesta infecció han demostrat 
ser útils també mesures com el rentat freqüent 


