
La Covid i l’origen de la vida.
Gràcies al conferenciant Francesc Lozano hem pogut aprendre i entendre molt bé el que és
la COVID i el Coronavirus, així com el seu origen i evolució en la vida.
La Covid defineix la malaltia provocada pel Coronavirus anomenat SARS-CoV-2. El nom
defineix que és un coronavirus (CoV) que està implicat en la síndrome de processos greus
respiratoris. (Severe Acut Respitarory Syndrome). El número 2 indica que és el segon de la
classificació.
Els virus existeixen des dels orígens de la vida. Estan formats per Àcid Ribonucleic (ARN) o
ADN, la majoria. No són éssers vius pròpiament dits, i per reproduir-se necessiten infectar
un ésser viu.
Hom creu que les primeres molècules amb propietats reproductores i enzimàtiques varen
ser d’ARN i d’aquí sorgiren els virus d’ARN... (Són una estructura orgànica que també pot
actuar com a proteïna enzimàtica.) Els més evolucionats estan formats per Ac
Desoxiribonucleic (ADN). En tots els casos aquestes partícules d'ARN o ADN, van
embolcallades per una capa proteínica i a vegades lipídica per afavorir la seva unió i
penetració a la cèl·lula de l'esser viu que infecta.
Hi ha més de 6000 espècies de virus i no tots infecten a persones.
El SARS-Cov-2 té un embolcall amb 4 proteïnes estructurals, S, E, M i N, de la que
destacarem la S, o Spike, que és la que utilitza per unir-se i entrar a les cèl·lules de
l'organisme. Un cop dins de la cèl·lula es reprodueix de manera intensa, creant nombroses
noves unitats víriques idèntiques que surten de la cèl·lula infectada per anar pel torrent
sanguini a infectar-ne de noves. La seva afinitat d'unió de la proteïna S està determinada a
uns receptors cel·lulars (ACE2) que trobem especialment en cèl·lules del teixit pulmonar i
cavitat bucal. D'aquí que aquests siguin els òrgans més afectats, però no els únics.
L'OMS ha confirmat l'origen animal (zoonosi) del coronavirus. Però hi ha encara dubtes de
si ha pogut sortir d'un experiment de manipulació fet en un laboratori.
En general els virus evolucionen i muten ràpidament. Poden arribar a desaparèixer o
sortir-ne molt reforçats, com és el cas del Sars-Cov-2 que ha causat una pandèmia amb
terribles conseqüències sanitàries, socials i econòmiques fins ara mai vistes.
De manera excepcional i única s'ha aconseguit poder elaborar i registrar vacunes efectives
en el període d'un any. La millor manera de curar una malaltia és prevenint-la. Per això cal
molta higiene, mantenir la distància de separació entre persones, utilitzar bé les mascaretes,
reduir la mobilitat, no fumar, renovar l'aire i mantenir-nos en espais ventilats i vacunar-nos.
Hi ha varius tipus de vacunes registrades per les agències oficials de medicaments, això
implica que són efectives i segures. Aviat hi haurà més tipus de vacunes. Però per la
naturalesa del virus cal pensar que mutarà i esperem que les vacunes existents siguin
també eficients a les noves soques.
En el futur poder la Covid serà com la grip, recurrent anualment i en certes èpoques de l'any
o amb sort pot degenerar i tornar-se residual. En el primer cas, caldrà pensar que la
vacunació serà una opció a tenir present i que caldrà actualitzar, com fem amb la vacunació
de la grip.
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