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Què és la malària? 

És una malaltia infecciosa causada per 

paràsits del gènere Plasmodium i 

transmesa per la femella del mosquit 

Anopheles. 

Hi ha 5 espècies de Plasmodium que poden 

causar malària en humans, de les quals 

destaquen Plasmodium falciparum i 

Plasmodium vivax. 

Una malaltia complexa 

 

 

Poder eliminar la malària depèn de 

molts aspectes:  

Els símptomes més freqüents són febre, 

dolors musculars, mal de cap, malestar 

general, cansament i anèmia. 

L’any 2015 va haver-hi 215 milions de 

casos i mig milió de morts per malària, la 

majoria enregistrats a països de l’Àfrica 

subsahariana en nens menors de 5 anys. 

Sabies que al sud d’Europa la 

malària va ser endèmica fins 

no fa pas gaire? 

 

A Espanya es va eliminar l’any 

1964. 

Mosquiteres Tractaments Insecticides Ecologia / Demografia 

Al llarg del seu cicle de vida, que 

necessita de dos hostes, el paràsit 

passa per diferents estadis.  

Vigilància (avaluació de la 

transmissió). 
 

Moviments demogràfics. 

Prevenció (vacunes, tractaments i 

control del vector). 

Mesures terapèutiques. 
 

Aspectes logístics (ex: distribució  

de fàrmacs). 
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Nous reptes en la lluita contra la malària 

Cap mesura serà suficient per si mateixa. Si volem eliminar                

la malària, hem de combinar esforços i atacar tots els fronts! 

Estudiem la biologia del paràsit. Modifiquem 

genèticament el paràsit per esbrinar quins són els 

seus punts febles i poder «atacar-los». 

 
 

Què podem fer al laboratori? 

Busquem molècules diana que puguin ser efectives 

per a crear vacunes. 

Assagem l’eficàcia de nous fàrmacs 

antimalàrics i noves maneres d’administrar-los. 

 

Si els fàrmacs no arriben a tothom o s’utilitzen 

malament és més probable que el paràsit es torni 

resistent. >> És necessari desenvolupar nous 

tractaments! 

Les vacunes candidates encara no són prou 

efectives. El paràsit és un expert  en amargar-se del 

nostre sistema immunològic! 

Els mosquits que transmeten la malària també  es 

poden adaptar i esdevenir resistents als 

insecticides. >> Necessitem nous insecticides! 

Tot i que la majoria dels mosquits piquen dins de 

les cases, quan utilitzem insecticides alguns 

mosquits els eviten i comencen a picar fora, 

canviant així el seu comportament! 

Conèixer millor al paràsit i la seva biologia és indispensable per a 

desenvolupar vacunes i nous fàrmacs més eficaços! 

Analitzem la sang de persones immunes a la 

malària per poder conèixer quins anticossos 

produeixen i trobar què els fan «especials». 
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També fem assajos in vivo a partir d’espècies 

similars de paràsits per imitar les condicions que es 

donen en el cos humà durant una infecció.  

Volem veure si les vacunes i fàrmacs testats 

podrien ser efectius també en humans! 
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Com sabem si les mesures contra la malària 

estan funcionant? 

Com escollim el millor fàrmac? 

S’apliquen les 
diferents mesures 

per a l’eliminació de la 

malària als països 

endèmics 

Es prenen mostres de 

sang a la població 

A patir de la sang, podem obtenir els 

anticossos i cèl·lules immunitàries que ens 
permetran entendre si el sistema 

immunitari està responent 

correctament a la infecció 

A partir dels eritròcits infectats podem 
estudiar les característiques dels 

paràsits que sobreviuen als 

tractaments  

Una població endèmica és 

aquella on les infeccions per 

malària són molt freqüents. 

Quin és l’estadi del paràsit que es 

veu afectat pel fàrmac analitzat?  

Cultivem paràsits al 

laboratori mantenint-los amb 

eritròcits frescos.   

Per analitzar l’efecte d’un 

fàrmac, dividim el cultiu inicial en 

múltiples cultius més petits i provem 

diferents concentracions del fàrmac   

en estudi 

Utilitzant només una 

gota del cultiu podem 
observar els 

paràsits que han 

sobreviscut 
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Estendre una gota de 
sang infectada al 
portaobjectes 

Tenyir els eritròcits sans i infectats 
amb la SOLUCIÓ WRIGHT’S durant 
30 segons 

Eliminar l’excés de tint i esbandir 
amb aigua durant 1 minut 

Observar al microscopi utilitzant 
l’objectiu de 100 augments 

Analitzar l’efecte del 
tractament 

La citometria de flux, 

una tècnica de 

comptatge de 

partícules en fluids, 

ens permet analitzar la 
supervivència dels 

paràsits 

Sabies que utilitzem sang del Banc de Sang i 

Teixits per cultivar els paràsits al laboratori? 


