
 
 
El director de la Unitat de Retrovirologia Molecular de l’Institut Pasteur, Simon Wain-Hobson, 
inaugura a CosmoCaixa un cicle de conferències dedicat a les malalties infeccioses 
 

Per què és tan difícil crear una 
vacuna contra la sida? 
 
Madrid, 19 d’octubre de 2004.- L’optimisme general que imperava fa uns anys pel que fa a 
l’efectivitat de les mesures per controlar la major part de les malalties infeccioses ha minvat 
considerablement. L’aparició de noves malalties causades per virus que fins ara  no coneixíem, 
com ara la sida, la febre asiàtica, les infeccions provocades pel virus Ebola o per nous tipus 
d’hantavirus, per a les quals encara no existeix un tractament efectiu, ha disparat l’alarma en el 
panorama científic i mèdic. El naixement de nous virus, la reaparició d’altres que semblaven 
eradicats o l’ampliació dels hàbitats afectats per determinades patologies són algunes de les 
variables que defineixen la situació actual. Simon Wain-Hobson, investigador de l’Institut Pasteur 
de París i especialista en l’origen i l’expansió de la sida, inaugura el dimarts 19 d’octubre a 
CosmoCaixa, el museu de la ciència de la Fundació “la Caixa” a Madrid, el cicle de conferències 
Malalties infeccioses, coordinat per Andrés Moya, director de l’Institut Cavanilles de Biologia 
Evolutiva de la Universitat de València.   
 
Joshua Lederberg, premi Nobel de Medicina el 1958, va afirmar uns anys enrere que els virus 
serien els únics competidors reals de la humanitat a l’hora de dominar el planeta. Tant si això 
és exagerat  com si no, els virus i els bacteris cada dia són més resistents i donen pas a 
l’aparició de noves patologies. D’on sorgeixen els nous virus? Per què és tan complicat 
enfrontar-s’hi? Serà possible algun dia desenvolupar una vacuna contra la sida? 

 
Simon Wain-Hobson, investigador i director de la Unitat de Retrovirologia Molecular de l’Institut 
Pasteur de París, ha centrat els seus estudis en l’origen i l’expansió dels virus que provoquen la 
sida. Els seus treballs sobre la mutabilitat d’aquests virus i els experiments duts a terme fins ara al 
laboratori que dirigeix s’encaminen cap a trobar una vacuna eficaç contra la sida.   
 
Properes conferències del cicle; 19.30 h  
 
26 d’octubre:  “Virus emergents: una amenaça constant” 

Edward Holmes, Universitat d’Oxford 
 
2 de novembre: “Dinàmica de la biosfera i emergència de malalties infeccioses” 

 



Esteban Domingo, Centro de Biología Molecular,  CSIC-UAM 
 
16 de novembre: “Els bacteris resisteixen els antibiòtics” 

Fernando Baquero, Hospital Ramón y Cajal, Madrid 
 
23 de novembre: “Genètica forense de brots epidèmics” 

Andrés Moya, Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, Universitat 
de València 

Assistència gratuïta 
 

Cicle: Malalties infeccioses 
Coordinador: Andrés Moya. Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva 
Conferència: “Per què és tan difícil crear una vacuna contra la sida?” 
          Simon Wain-Hobson. Institut Pasteur, París  
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Si voleu ampliar aquesta informació o sol·licitar entrevistes, us podeu adreçar a:  
Jesús N. Arroyo. Dept. de Premsa de la Fundació “la Caixa”. Tel.: 91 484 52 73 / 629 79 12 96 
  


