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CARACTERITZACIÓ EPIDEMIOLÒGICA I MOLECULAR DELS 
PRINCIPALS VIRUS DE TRANSMISSIÓ ALIMENTÀRIA

Gènere Hepatovirus dins la família 
Picornaviridae
Partícules nues de 27 - 29 nm
Genoma ssRNA(+), 7.4 kb
No existeixen portadors crònics
Un únic serotip
Elevada persistència ambiental
Propagació in vitro extremadament 
problemàtica

Virus de la Hepatitis AVirus de la Hepatitis A

ELS PRINCIPALS PROTAGONISTES

Gènere Norovirus dins la família 
Caliciviridae
Partícules nues de 27 - 38 nm 
Genoma ssRNA(+), 7.5-7.7 kb
Principal causa de gastroenteritis vírica a 
tot el món
Patògens emergents
Gran diversitat genètica
Elevada persistència ambiental
Impossible propagació in vitro

NorovirusNorovirus

Gènere Sapovirus dins la família 
Caliciviridae
Partícules nues de 30 - 35 nm 
Genoma ssRNA(+), 7.4 kb
Causa important de gastroenteritis en 
nens i adults
Patògens emergents
Gran diversitat genètica
Impossible propagació in vitro

SapovirusSapovirus

AstrovirusAstrovirus
Gènere Mamastrovirus dins la família 
Astroviridae
Partícules nues de 28 - 41 nm 
Genoma ssRNA(+), 6.8 kb
Causa important de gastroenteritis a nens
8 serotips
Emergència recent de noves variants 
víriques
Propagació in vitro problemàtica

RotavirusRotavirus
Gènere Rotavirus dins la família Reoviridae
Partícules nues de 80 nm 
Genoma RNA doble cadena, 11 segments
Principal causa de gastroenteritis infantil a 
tot el món
Propagació in vitro problemàtica

VIES DE TRANSMISSIÓ DE VIRUS ENTÈRICS

PRINCIPALS LÍNIES DE RECERCA EN SEGURETAT ALIMENTÀRIA

1) Epidemiologia molecular dels principals virus ent èrics d’interès en seguretat 
alimentària al nostre país.

a) Vigilància epidemiològica per conèixer les soques víriques que circulen a 
la població i detectar l’aparició de variants emergents.

b) Estudi de l’existència i importància dels manipuladors d’aliments en la 
transmissió d’aquestes malalties (portadors asimptomàtics).

c) Estudis d’avaluació del risc de malaltia a partir de dades de brots d’origen 
alimentari.

2) Desenvolupament de tècniques moleculars estandard itzades per a la detecció i 
quantificació de virus en mostres alimentàries (RT-P CR quantitativa), 
adoptades pel comitè CEN de la UE.

3) Estudis per a analitzar la correlació entre la det ecció d’àcids nucleics i la 
presència de virus infecciosos, així com desenvolupa ment de tècniques de 
propagació en cultiu cel·lular de norovirus.

4) Estudis de l’eficàcia de noves tecnologies en l’e liminació de virus en aliments .

a) Radiacions ionitzants
b) Polsos de llum blanca d’alta intensitat

Estabilitat vírica

Quantitat de virus excretats / Grau de 
contaminació vírica

Tractament de l’aigua / Processament 
de l’aliment

Probabilitat d’infecció a l’ingerir una o 
poques partícules víriques

Susceptibilitat de l’hoste

Factors que afecten la Factors que afecten la 
probabilitat dprobabilitat d’’infecciinfeccióó vvíírica a rica a 
partir dpartir d’’aliments o aigua aliments o aigua 
contaminada:contaminada:
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