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Editorial

         Vacuna contra la malària.

Hi ha una nova  vacuna per  eradicar  la
malària? 

La RTS,  S  és  una  vacuna experimental  contra  la
malària,  la  candidata  més  avançada  en  el  seu
desenvolupament  clínic.  Diversos  assaigs  clínics
realitzats al continent africà en l'última dècada han
demostrat que és segura, ben tolerada i eficaç a
l'hora de prevenir la infecció i  la malaltia clínica
causada per Plasmodium falciparum, l'espècie més
mortífera del paràsit de la malària.

El  2009  es  va  iniciar,  de  manera  simultània,
l'experimentació, en set països africans. Es tractava
de l'última fase de desenvolupament de la vacuna
RTS, S en un assaig clínic multicèntric de fase III,
L'experimentació es va fer en un total de 16.000
nens africans que patien la malaltia i no sempre es
curen.

L' any 2016 la vacuna contra la malària ja s'haurà
desenvolupat del tot. I ja es podran salvar moltes
vides a l'Àfrica i als altres països que la tenen com
una malaltia endèmica.

Molts de vosaltres us preguntareu què és aquesta
malaltia?,  on  s'agafa?  o  bé  quins  símptomes
produeix?...   intentarem  respondre  a  aquestes
preguntes:

Què és la malària?

La malària  o paludisme  és una malaltia produïda per

paràsits  del  gènere  Plasmodium i  és  probable  que

l'hagi transmès l'ésser humà a través dels goril·les. És

la primera malaltia en importància d'entre malalties

les malalties debilitants. Entre 700.000 i 2,7 milions

de persones moren a l'any per causa de la malària, de

les quals més del 75% són nens en zones endèmiques

d'Àfrica.  Així  mateix,  la  malària  causa  uns  400-900

milions  de  casos  de  febre  aguda  a  l'any,  en  la

població  infantil  (menors  de  5  anys)  en  aquestes

zones.

La  malària   anomenada clàssica presenta  una
simptomatologia  que  no  sempre  permet
diagnosticar-la:

• Fred amb  calfreds

• Sudoració

• Debilitament intens que no permet realitzar les
activitats de la vida quotidiana

• Mareig i vòmit.

• Tos

• Femta en sang.

•  Dolor  musculars  i  una  sensació  general  de
trobar-se malament.

• Icterícia

• Defectes de coagulació sanguínia.

En  casos  greus  es  pot  produir  un  xoc,  una
insuficiència  renal  i  hepàtica  i  trastorns  del
sistema nerviós central  o fins i tot arribar a fer un
coma. 


