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La COVID-19 esva declarar a Wuhan (Xina) a principis de desembre del

2019 i posteriorment arribaria a gairebe& tot el mön, inclosa Europa, on el
primer cas es vanoftificar a Franca a finals de gener del 2020. Aquesta
cronologia sobre l'evoluciö de la malaltia pot canviar segons un nou
estudi liderat per la UB, amb la col-lJaboraciö d’Aigles de Barcelona.

Potser tambe t'interessa
» Agenda
»Guia d’experts

Els investigadors han detectat la presencia del virus causant de la
En el treball han parfcipatels investigadors del
Grup de Wrus Enterics de la UB Gemma ChawaniaMirö, Eduard Anfruns-Estrada i Susana Guix,
iidera& per Rosa Maria Pint i Äbert Bosch.

»Recull de premsa

malaltia en mostres d’aigües residuals de Barcelona recollides el 12 de
marc del 2019. Aquests resultats, enviats a una revista d’alt index
dimpacte i publicats al repositori medR&xiw, indicarien que la infecciö

Grup UB

estava present molt abans que es tingues constäncia de qualsevol cas de

»Fundacio Bosch i Gimpera

la COVID-19 al mön.

(FBG)
»Fundacio Guasch Coranty
»Fundaciö Josep Finestres

Eltreball, en qu& han participat els investigadors del Grup de Virus Enterics de la UB Gemma Chavarria-Mirö, Eduard
Anfruns-Estrada iSusana Guix, liderats per Rosa Maria Pintö i Albert Bosch, s'emmarca en el projecte de vigiläncia

»Fundaciö Montcelimar
»Fundaciö Solidaritat UB

Barcelona ite financament del projecte REVEAL, de l’empresa SUEZ, amb fobjectiu de detectar el virus en les aigles

»Fundacio Universitäria Agusti
Pedro iPons

residuals ifacilitar l’adopciö de mesures immediates davant futures onades de la COVID-19.

» Institut de Formacio Continua

sentinella del SARS-CoV-2. Aquesta iniciatva estä coordinada per aquest grup de recerca, en col-laboraciö amb Aigües de

Una eina de detecciö precog

Tot i que la COWID-19 es una malaltia respiratöria, sha demostrat que hi ha grans quantitats de genoma del coranavirus a
lesferntes, que pasteriorment arriben a les aigües residuals. Aquesta circurrstäncia ha fet que fepide miologia basada en
aigües residuals sigui una potencial eina d’alerta precoc de la circulaciö del virus en la poblaciö, especialment tenint en

compte la important presencia de persones asimptomätiques i presimtomaätiqu es que tambe el transmeten.
En el marc del projecte de vigiläncia sentinella, i des del 13 d’abril, els investigadors han analitzat setmanalment mostres
obtinqgudes a dues grans plantes de tractament d’aigües residuals de Barcelona. «Els nwells del genoma del SARS-CoV-2

van coincidir clarament amb fevoluciö dels casos de COVID-19 en la poblaciös, explica Albert Bosch, catedrätic de la
Facultat de Biologia de la UB i coordinador del treball.
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Ca505 de COVID-19 emmascarats amb la grip

Posteriorment, els investigadors van analtzar mostres congelades dels me sos anteriors a linici del mostreig sistemätic, les
quals van revelar la creixent apariciö de genomes SARS-CoV-2 entre principis de gener i principis de marc del 2020,
avancant la cronologia sobre l’arribada del coronavirus a Espanya: ja el 15 de gener es detectava la presäncia del virus,
41 dies abans de la declaraciö del primer cas de COWVID-19, que es va notificar el 25 de febrer.
Segonsels investigadors, aquests resultats evidencien la validesa anticipatöria de la vigilancia de les aigües residuals:

«Els infectats de COVID-19 podrien haver estat assignats erröniament com a diagnöstics de la grip en l'atenciö primaria,
contribuint a la transmissiö comunitäria abans que es prenguessin mesures de salut püblica», destaca Albert Bosch, tamb&
president de la Societat Espany ola de Virologia. «En el cas concret de Barcelona —continua elviröleg—, haver detectat la

difusiö del SARS-CoV-2 arb un mes d’anticipaciö hauria perrmes una millor resposta a la pand&mia».

Anälisis de mostres congelades del 2018 i 2019

Aquests resultats van impulsar els investigadors a analizar algunes mostres congelades entre el gener del 2018i el
desembre del 2019 amb el sorprenent resultat de la presencia de genomes de SARS-CoV-2 el mes de marc del 2019, molt
abans de la notificaciö de qualsevol cas de COVID-19 arreu del mön. «Totes les mastres varı resultar negatives per ala
presencia de genomes de SARS-CoV-2 a excepciö del 12 de marc del 2019, on els nivells de SARS-CoV-2 eren malt
baixas perö van donar clarament positiu per PCRi, a mes, emprant dues dianes diferents», explica linvestigadar.

«Barcelona rep molts visitants per motius turistics o professionals —continua Albert Bosch— | &s mes que probable que
una situaciö sernblant s'hagi donat en afres llocs del möne», analitza Bosch. «Ates que la majoria de casos de COWID-19
mastren una simptomatologia semblant a la grip, els primers devien quedar emmascarats coma C3s08s de grip sense
diagnosticäar»z, Conclou.

Referents en vigiläncia epidemiolögica del SARS-CoV-?

El Grup de Virus Enterics tambe te la coordinaciö cientifica d'un projecte de vigilancia sentinella del SARS-CoV-2 en aigües
residuals de tot !Estat espany ol finangat pel Ministeri per a la Transiciö Ecolögica ielRepte Demogräfic, tasca en la qual
tambe participen das grups del CSIC, Pnstitut d’Agroquimica i Tecnologia dels Aliments (IATA-CSIC) iel Centre d’Edafologia
i Biologia Aplicada del Segura (CEBAS), aixl com un grup de la Universitat de Santiago de Compostel-la. A mes, juntament
amb el Grup de Recerca en Microbiologia d’Aigües Relacionada amb la Salut (MARS) de la UB, liderat per Anicet Blanch, el

Grup de Virus Enterics tambe coordina la vigilläncia del matex virus en aigües de bany de tot l’Estat.
Per ültim, tambe participa en un projecte de seguiment de la presencia del SARS-CoV-2 en mostres d’aigües residuals
d’entrada a plantes depuradores catalanes, financat per lAgencia Catalana de FAigqua i coordinat per !Insttut Cataläa de
Recerca de lAigua (lCRA). Aixi matex, en aquest projecte hi col-labora el Grup de Recerca en Virus, Bacteris i Protozaus
d’interes en Aigua i Aliments (VIRBAP) de la UB.
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