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FAQ'S VIRUS
VIRUS, BACTERIS, CÈL·LULES I IMMUNITAT

Què és un virus? 
Què és una cèl·lula?
Quina diferència hi ha entre virus i bacteris?
Què és una infecció en termes biològics? 
Com entra un virus a la cèl·lula i com l’infecta?
Què és el sistema immunitari?
Quines són les característiques de la resposta immunitària?
Què és un anticòs?
Què és un antigen?
Com funciona el sistema immunitari al llarg del temps?
Com es transmet un virus entre els humans?
Què vol dir immunitat de grup o immunitat de ramat?
Hi ha diferències entre la infecció per virus i per bacteris?

INFECCIÓ DESINFECCIÓ I VACUNES

Com s’eliminen els virus de l'organisme? 
Com s’eliminen els bacteris de l'organisme?
Com es poden eliminar els virus abans de la infecció?
Com es poden eliminar els bacteris abans de la infecció?
És adequat desinfectar sovint?
Com cal desinfectar i com no s’ha de desinfectar?
Què són els testos serològics i quins tipus hi ha?
Què és una PCR i què fa?
Què es un test TMA i que fa?
Què és un test d’antígens?
Com funciona una vacuna?
És convenient vacunar-se?
Se sap quant de temps dura l’eficàcia d’una vacuna?
Una persona vacunada pot reinfectar-se greument del mateix tipus de patogen? 
Com es fa una vacuna? 
Hi ha diferents tipus de vacunes? 
Com s’autoritza una vacuna? 
Com es fabrica una vacuna?

COVID19

Què és un coronavirus?
Per què la malaltia del COVID19 es diu així?
Quines diferències hi ha entre el virus de la COVID19 i altres coronavirus?
Per què aquest virus ha generat infeccions massives?
Com es transmet aquest virus? 
Quines són les mesures més importants per a evitar la infecció per CV?
I la més important de totes?
Es pot transmetre el CV pels objectes?
Es pot transmetre el virus a través de la pell, tocant, donant la mà...?
Quines són les condicions ideals per encomanar aquest virus? 
Què vol dir una persona infectada asimptomàtica?
Quant de temps triga el virus a manifestar símptomes després del primer contacte?
És veritat que els nens petits s’infecten poc i infecten poc?
Per què la gent gran són un grup d’alt risc?
Quin avantatge té portar mascareta?
Quina mascareta és la més adequada per la població en general?



Què és un virus? 
És una entitat microscòpica que necessita 
cèl·lules per poder replicar el seu material 
genètic i produir o no infecció. Està forma-
da principalment per proteïnes i material 
genètic. 

Què és una cèl·lula?
És la unitat bàsica, estructural i funcional 
dels éssers vius. El mínim requeriment per 
a considerar a un organisme "viu". És capaç 
de mantenir-se i multiplicar-se per si sol, 
d'interaccionar amb el medi que l'envolta 
i de reaccionar a canvis externs.

Quina diferència hi ha entre virus i bac-
teris?
Els virus disposen dels elements necessa-
ris perquè les cèl·lules de l'hoste pugui re-
produir-lo. Els bacteris són més complexes 
i disposen de la maquinària per fer el seu 
cicle de vida per si soles. Els virus  general-
ment són molt més petits, i no es poden 
tractar amb antibiòtics, els bacteris sí.

Què és una infecció en termes biològics?
La invasió per part d'un microorganisme 
(virus, bacteri, fong, paràsit) d'un hoste 
(ésser humà, animals, vegetals, etc.), es pot 
multiplicar dins de l'hoste i produir efectes 
habitualment perjudicials.

Com entra un virus a la cèl·lula i com 
l’infecta?
Les proteïnes de superfície del virus encai-
xen amb proteïnes de la superfície de la 
cèl·lula. La interacció entre elles provoca 
que la cèl·lula l’introdueixi. També poden 
entrar si el virus té una membrana molt 
semblant a la de la cèl·lula i aquestes es 
fusionen. Un cop dins, el virus té meca-
nismes per aprofitar-se dels recursos de la 
cèl·lula per a la seva pròpia multiplicació. 

Què és el sistema immunitari?
És una xarxa complexa que inclou cèl·lules, 
teixits, òrgans i sobretot molècules (citoci-
nes, interferó, etc.), amb la finalitat de com-
batre/prevenir infeccions i altres patolo-
gies. L'activació es produeix amb l'objectiu 
d'eliminar entitats que reconeixen com 
estranyes.

Quines són les característiques de la 
resposta immunitària?
Les cèl·lules del sistema immune reconei-
xen algun element com a estrany. Llavors 
produeixen substàncies per a neutralitzar-
ho i per reclutar altres cèl·lules del sistema 
immune que col·laborin, de manera que la 
reacció sigui més potent. 
La immunitat no específica la realitzen els 
macròfits que fagociten (se'ls "megen") 
l'organisme estrany. La immunitat específi-
ca pot ser cel·lular o humoral. Si és cel·lular, 
els protagonistes són els limfòcits. La hu-
moral consisteix a generar anticossos que 
identifiquen i marquen l'organisme es-
trany perquè sigui destruït per les cèl·lules. 
A més, hi ha activació de resposta inflama-
tòria.

Què és un anticòs?
És una proteïna que està a la sang (una gli-
coproteïna immunoglobulina) sintetitzada 
pel sistema immunitari i que és específica 
contra un agent estrany o infecciós extern 
(antigen). 

Virus, bacteris, 
cèl·lules i immunitat
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Què és un antigen?
És una molècula (habitualment una molè-
cula de virus, bacteris o fongs) reconegu-
da com a estranya per l'organisme, capaç 
d'induir en aquest una resposta immuni-
tària i la producció d'anticossos.

Com funciona el sistema immunitari al 
llarg del temps?
Es guarda una memòria de reconeixement 
dels organismes invasors amb els quals s'ha 
entrat en contacte. La segona vegada que 
el sistema reconeix un element estrany que 
ja tenia identificat prèviament, aquesta li 
permet neutralitzar-ho en menys temps 
perquè ja coneix el protocol d'actuació. 
Aquesta memòria pot ser d'anticossos o 
de cèl·lules T. Es manté durant un període 
més o menys llarg del temps depenent 
de l'individu i de l'organisme estrany. Si 
aquest invasor muta, eliminant els antí-
gens reconeguts per la resposta immune, 
la memòria es perdrà més fàcilment.

Com es transmet un virus entre els hu-
mans?
Depèn del virus i del teixit o òrgan que in-
fecta. Es pot trametre per contacte estret 
de mucoses o fluids (saliva, moc, sang), al-
tres per contacte més llunyà per aerosols, 
altres per picades de mosquits, de mares a 
fetus o fills lactants, i  altres per contacte 
amb fluids, superfícies, aliments o aigües 
contaminats.

Què vol dir immunitat de grup o immu-
nitat de ramat?
Quan la majoria de persones d'una comu-
nitat tenen el seu sistema immunitari en-
trenat per neutralitzar una infecció, perquè 
ha patit la malaltia o perquè està vacunat. 
El sistema immunitari d'aquestes persones 
actua tan de presa que el virus o bacteri no 
té temps de multiplicar-se i infectar a algú 
altre la cadena de transmissió es talla, i les 
persones que encara no tenen defenses és 
molt menys probable que s'infectin. Co-
mença a funcionar aproximadament a par-
tir del 60% de la comunitat immunitzada.

Hi ha diferències entre la infecció per vi-
rus i per bacteris?
Sí que hi ha diferències, tant en la forma 
d'infecció, com en la resposta immunitària 
i, amb el tractament.

Els virus infecten l'interior de les cèl·lules i 
s'han de tractar amb ANTIVIRALS (els an-
tibiòtics no funcionen). Els bacteris en la 
majoria dels casos usen l'organisme infec-
tat com a font d'aliment i es poden tractar 
amb ANTIBIÒTICS. 

Virus, bacteris, 
cèl·lules i immunitat
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Com s’eliminen els virus de l'organisme? 
El sistema immunitari té diferents mecanis-
mes per fer-ho. Els tres més coneguts són:
1) Eliminant la capacitat del virus per infec-

tar mitjançant unió d’anticossos neutra-
litzant al virus

2) Un tipus especialitzat de cèl·lules del sis-
tema immunitari introdueixen i degra-
den el virus  (macròfags)

3) Un tipus especialitzat de cèl·lules del 
sistema immunitari mata les cèl·lules in-
fectades pel virus

Es poden utilitzar ANTIVIRALS molècules 
de síntesi química, o molècules modifica-
des que bloquegen o destrueixen el virus.

Com s’eliminen els bacteris de 
l'organisme?
1) Neutralitzant la capacitat del bacteri per 

infectar
2) Un tipus especialitzat de cèl·lules del 

sistema immunitari que introdueixen i 
degraden el virus (macròfags)

3) Algunes molècules del sistema immuni-
tari maten el bacteri destruint la mem-
brana que embolcalla el bacteri.

4) Amb antibiòtics. Molècules de síntesi 
química o produïdes per un ésser viu, 
que destrueix el bacteri o impedeix el 
seu creixement.

Com es poden eliminar els virus abans 
de la infecció?
Si tenen càpsida, són més susceptibles a 
sabons, dissolvents tipus alcohol, lleixiu, 
o amonis quaternaris, radiacions UV o 
d'altres i esterilització per calor i autoclau. 
Si no tenen càpsida, són més estables a 
l’ambient, però també s'eliminen. En ai-
gües, es poden eliminar també per filtra-
ció o cloració. Els desinfectants han de ser 
autoritzats, testats per tal servei i aplicats 
per professionals, ja que poden tenir molts 
riscos per la salut humana.

Com es poden eliminar els bacteris 
abans de la infecció?
Els bacteris són més susceptibles que els 
virus a tractaments de calor, sabons i dis-
solvents i també poden inactivar-se amb 
aigua oxigenada,  lleixiu, amonis quaterna-
ris, radiacions UV o d'altres i esterilització 
per calor i autoclau. I poden tractar-se amb 
antibiòtics si no són resistents. En aigües, 
es poden eliminar també per filtració o 
cloració. Els desinfectants han de ser au-
toritzats, testats per tal servei i aplicats per 
professionals, ja que poden tenir risc per la 
salut humana.

És adequat desinfectar sovint?
Sí, quan hi ha possibilitat de riscs de conta-
gi, però s'ha de ser molt curós ja que tam-
bé pot ser contraproduent perquè molts 
mètodes de desinfecció són també tòxics 
o perjudicials per als humans i per altres 
organismes que són beneficiosos. 

Com cal desinfectar i com no s’ha de 
desinfectar?
Les mans i els objectes si és possible amb 
aigua i sabó i en cas de no tenir accés a ai-
gua, amb gels hidroalcohòlics. Els objectes 
i superfícies amb gel desinfectant o lleixiu 
diluït i altres productes o substàncies auto-
ritzades pel públic en general.

Per altres desinfeccions de centres i locals 
amb productes perillosos, tòxics o corro-
sius els aplicadors han de ser professionals 
amb la corresponent habilitació.

Què són els testos serològics i quins ti-
pus hi ha?
Testos per comprovar si tenim anticossos 
contra un determinat microorganisme. 
Els que detecten IgM vol dir que hi ha una 
infecció actual o molt recent (és proba-
ble que es pugui transmetre el microor-
ganisme encara), IgG que detecta que 
s'ha passat la infecció i s'està immunitzat. 
D'aquests testos hi ha dos mètodes, el te-
tos ràpids que detecten si n'hi ha o no, i els 
quantitatius (tècnica ELISA) que ens diuen 
quants anticossos hi ha. Es fa amb analítica 
de la sang. Té una resolució alta a partir del 
4t dia d'infecció. 

Infecció desinfecció
i vacunes



Què és una PCR i què fa?
És una tècnica que utilitza una reacció en-
zimàtica en la qual s'agafa una mostra del 
virus i es produeixen moltes còpies dels 
seus gens (ADN) permetent amplificar el 
senyal viral i detectar-lo en  petites quanti-
tats de mostra. Es fa amb mostra nasal o de 
saliva. És una tècnica molt sensible.

Què es un test TMA i que fa?
Es un test molecular molt similar a la PCR 
ja que també fa moltes còpies dels gens 
en aquest cas del RNA del virus. Es fa amb 
mostra nasal o de saliva. És una tècnica molt 
sensible i quelcom més ràpida que la PCR.

Què és un test d’antígens?
És un test que detecta les proteïnes espe-
cífiques que estan en la superfície del virus 
d’una manera molt ràpida. No és tan sen-
sible com la PCR. Es fa amb mostra naso-
faríngia.

Com funciona una vacuna?
És una molècula amb una formulació bio-
lògica semblant a l'agent infecciós, però 
sense que sigui virulenta i que s’administra 
per tal que el sistema immunitari generi 
una resposta protectora.

És convenient vacunar-se?
Sí. Les taxes de mortalitat i de gravetat de 
la malaltia disminueixen dràsticament. La 
vacuna permet entrenar al cos per quan hi 
hagi una infecció i a més aconseguir la im-
munitat de ramat sense que emmalalteixi 
molta gent i es propagui la infecció.

Se sap quant de temps dura l’eficàcia 
d’una vacuna?
La duració de l'eficàcia de les vacunes 
s'estudia en la fase clínica 3. La seva eficà-
cia i duració depèn del virus o bacteri i les 
seves mutacions, de la vacuna (cal una dosi 
o més) i també dels individus (edat, estat 
d'immunodepressió, etc.).

Una persona vacunada pot reinfectar-se 
greument del mateix tipus de patogen?
En la immensa majoria dels casos no. No-
més si el patogen muta tant que el siste-
ma immune ja no el reconeix com el ma-
teix element estrany. Això sol passar amb 
la grip, per això se suministra una vacuna 
nova cada any.  Les agències sanitàries 
vetllen per tal de detectar aquests casos i 
proposar tractaments.

Com es fa una vacuna? 
Estudiant quina part d'un microorganisme 
provoca resposta immunitària i estudiar com 
es pot administrar a les persones sense provo-
car malaltia i sense efectes secundaris greus.

Hi ha diferents tipus de vacunes? 
Sí. Principalment són 1- organismes inactivats 
o atenuats, 2- fragments d'ADN/ARN o de 
proteïnes del patogen 3- virus no patògens 
o nanopartícules que expressen algunes 
d'aquestes molècules del patogen. També 
hi ha diferències en la tecnologia per la seva 
producció i en la manera d'administrar-se. 

Com s’autoritza una vacuna? 
Primer es realitza al laboratori una investiga-
ció de la part del patogen a utilitzar i de com 
atenuar-ne els efectes perillosos, després es 
passa a fer assajos de fase 1 (seguretat), fase 2 
(es prova eficàcia en grup reduït d'individus) 
i fase 3 (es prova en grup gran d'individus). Si 
els resultats són bons, és segura, immunitza 
bé i no hi ha efectes secundaris no desitjats, 
s'autoritza la fabricació i distribució per agèn-
cies independents nacionals (UK, EUA) o in-
ternacionals (EMA).

Com es fabrica una vacuna?
Les empreses farmacèutiques generen 
grans quantitats de la vacuna, usant dife-
rents mètodes segons del tipus que sigui. 
Prèviament han d'haver estat autoritzades 
per a la seva comercialització.

Infecció desinfecció
i vacunes

Infecció desinfecció
i vacunes
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Què és un coronavirus?
És un virus embolcallat, d'RNA de cadena 
simple de la família Coronaviridae, ano-
menada així per la forma de corona de la 
seva superfície càpsida que s'observa per 
microscòpia. És un virus que infecta a ani-
mals i humans.

Per què la malaltia del COVID19 es diu 
així?
L'OMS li va donar aquest nom que en an-
glès significa malaltia provocada pel co-
ronavirus identificat el 2019. COronaVIrus 
Disease 19. El nom comú del virus és SARS-
CoV-2, i el nom científic és Severe acute 
respiratory syndrome-related coronavirus, 
noms assignats pel Comitè Internacional 
de Taxonomia dels Virus (ICTV).

Quines diferències hi ha entre el virus 
de la COVID19 i altres coronavirus?
Hi ha diverses diferències. La diferència 
més estudiada és el fet que la proteïna 
que el virus utilitza per interaccionar amb 
les cèl·lules humanes i envair-les té petites 
diferències respecte als altres coronavirus 
coneguts que infecten humans; genera 
una inflamació elevada en alguns indivi-
dus, que pot provocar la mort, i en alguns 
casos diversos efectes secundaris. La nos-
tra espècie no té una immunitat prèvia per 
aquest virus.

Per què aquest virus ha generat infec-
cions massives?
Perquè és un nou virus i la població no està 
immunitzada, hi ha una proporció signifi-
cativa d’infectats asimptomàtics, i la trans-
missió per aerosols és molt efectiva entre 
gent que estan a poca distància.

Com es transmet aquest virus? 
Està comprovat que per gotícules (gotetes 
grosses més pesades que l'aire les quals 
cauen a terra als dos metres d'haver estat 
expulsades al parlar o tossir o simplement 
respirar) i per aerosols (gotetes molt més 
petites que es queden a l'aire flotant quan 
es parla, riu, canta o esternuda). Aquestes 
gotes poden anar també a superfícies que 
a l'entrar en contacte amb alguna de les 
nostres mucoses (ulls, boca, nas) infecta.

Quines són les mesures més importants 
per a evitar la infecció per CV?
Mascareta, rentat freqüent de mans, man-
tenir distància interpersonal a més de 2 
metres, romandre dins del grup habitual, 
reduir interacció social. Minimitzar contac-
tes (temps i espai), evitar ambients tancats 
amb molta afluència de persones. Els es-
pais tancats han d'estar ben ventilats i des-
infecció regular de superfícies.

Covid19
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I la més important de totes?
Les d'autoprotecció: sobretot la distàn-
cia, mascareta, rentat de mans i ventilació 
d'espais. 

Es pot transmetre el CV pels objectes?
El virus s'introdueix al cos per nas, boca i 
possiblement ulls. El contagi es donaria si 
toquem els objectes amb les mans i des-
prés les mans es porten a nas, boca o ens 
freguem els ulls. Si hi ha una higiene de 
mans freqüent amb sabó o gels hidroalco-
hòlics el risc de contagi per aquesta via és 
baix.

Es pot transmetre el virus a través de la 
pell, tocant, donant la mà...?
És al mateix que amb els objectes. El con-
tagi es donaria si toquem a les persones 
amb les mans i després les mans es porten 
a nas i boca. Si hi ha una higiene de mans 
freqüent amb sabó o gels hidroalcohòlics 
el risc de contagi per aquesta via és baix.

Quines són les condicions ideals per en-
comanar aquest virus? 
Persones sense mascareta, sense distància 
i períodes llargs de temps en llocs tancats 
poc ventilats.  

Què vol dir una persona infectada 
asimptomàtica?
Persona que és portadora del virus (està 
infectada) però que no presenta cap símp-
toma.

Quant de temps triga el virus a manifes-
tar símptomes després del primer con-
tacte?
És un període de temps que està entre els 
2 i els 14 dies, generalment 7 dies.

És veritat que els nens petits s’infecten 
poc i infecten poc?
Els estudis disponibles diuen que els nens 
tenen una taxa de positivitat més baixa 
que la població adulta i gran, i amb molta 
menys taxa de gravetat.

Per què la gent gran són un grup d’alt 
risc?
La seva resposta immunològica i patolo-
gies prèvies fa que la malaltia cursi amb 
complicacions més greus, "tempesta de 
citocines" i dificultat respiratòria més fre-
qüent.

Quin avantatge té portar mascareta?
Redueix la càrrega vírica que emeten els 
infectats i també redueix la càrrega vírica 
que pot arribar al nostre sistema respira-
tori, evitant o minimitzant la possibilitat 
de contagi i la gravetat de la infecció. S'ha 
d'utilitzar ben posada i no excedir el temps 
d'utilització.

Quina mascareta és la més adequada 
per la població en general?
Mascareta quirúrgica. La FFP2 té major ni-
vell de protecció si estàs en contacte amb 
persones amb molta càrrega viral, com 
succeeix als professionals sanitaris.

Covid19
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