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1 EL PROBLEMA

1.1 Introducció a la història de la medicina transfusional

Un dels principals progressos que ha experimentat la medicina durant el segle XX
i ry

ha estat aconseguir un ús terapèutic segur de la sang . La medicina transfusional es
concretà inicialment en la realització de transfusions de sang complerta (primer, en
els camps de batalla, després, en les intervencions quirúrgiques) i, posteriorment,
en la utilització de la sang com a matèria primera per a la fabricació de productes
farmacèutics, els anomenats «hemoderivats» o «productes sanguinis»3.

Breument, les principals fites a remarcar de la història de la medicina transfusional durant el
segle XX són les següents:

' La sang humana està formada per plasma (55%) i per elements cel·lulars (45%), que són els
glòbuls blancs (anomenats també «leucòcits»), els glòbuls vermells («eritròcits» o «hematíes») i les
plaquetes («trombòcits»). El plasma està format, així mateix, per aigua en la qual es poden trobar
sals, greixos, sucre i altres proteïnes. D'aquestes convé destacar l'albúmina, les immunoglobulines i
els factors de coagulació .

2 Per «medicina transfusional» entenem les tècniques i estratègies referides a la transfusió i
conservació de la sang humana (vid. al respecte Laurence T. GOODNOUGH ET AL., "Transfusion
Mediciné", NEJM, Vol. 340, No. 6, February 11, 1999, 438-447).

3 Els productes sanguinis són elaborats bé a partir d'elements cel·lulars (glòbuls blancs, glòbuls
vermells, plaquetes), bé a partir del plasma (plasma fresc congelat - en acrònim anglès, FFP, fresh
frozen plasma - , albúmina, factors de coagulació). Advertim ara de la importància de distingir uns
hemoderivats d'uns altres, doncs la forma de tractament industrial no són les mateixes. Així, p.e.,
mentre els derivats del plasma poden ser escalfats a fi d'inactivar virus, els elements cel·lulars no ho
poden ser perquè llavors perdrien la seva capacitat terapèutica.

4 Douglas STARR, Blood: An Epic History of Medicine and Commerce, Little, Brown and Company,
London, 1999, realitza una detallada exposició sobre la història de la medicina transfusional des
dels seus orígens. Altres bons estudis històrics, aquests d'extensió més reduïda, són els següents: J.
BENEDUM, ,,Geschichte der Bluttransfusion", pàgs. 3-18, a C. MÜLLER-ECKHARDT (Hrsg.),
Transfusionsmedizin, 2. Aufl., Springer, Berlin - Heidelberg, 1996; Milton Rizzi, "Historia de la
transfusión de sangre. Sus comienzos en Uruguay", 15 Revista Médica del Uruguay 165 (1999),
disponible a http://www.smu.org.uy/literatura/rimi/1999v3/art2.htm (consulta: 15.5.01); amb un
contingut més periodístic, Vicente FERNÁNDEZ DE BOBADILLA, "Cosecha roja", Tiempo, núm. 930,
28 de febrer de 2000, pàgs. 128-133, on s'inclou una breu entrevista a Douglas Starr.

Tot i que l'ús de la sang tingué una gran importància en les cultures clàssiques - grega, romana,
egípcia i asteca —, i que una de les primeres transfusions de sang documentades es realitzà l'any
1492, quan el Papa Innocent VIII (Gènova, Itàlia, 1432-1492; de nom, Giovanni Battista Cibo) rebé
sang de tres joves com a tractament terapèutic (Rainer SEITZ, ,filutprodukte. Besorgnisse,
Fortschritte, Zukunftsperspektiven", 42 Bundesgesundheitsbl- Gesundheitsforsch-
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L'any 1901, el metge austríac Karl Landsteiner (Viena, 1868 -Nova York, 1943) identifica
els grups sanguinis5. El seu treball es basà en els previs que Leonard Landois (1837-1902)
havia publicat el 1875, on descrivia les reaccions adverses de les persones que rebien,
mitjançant una transfusió, sang d'animals. Landsteiner mostrà com aquesta reacció també es
produïa de vegades quan una persona rebia sang d'una altra persona. L'any 1909 classificà la
sang humana en els coneguts grups A, B, AB i O i afirmà que les reaccions abans
esmentades es produïen quan una persona rebia sang d'un grup diferent del seu6. La resta de
la seva vida continuà treballant en els grups sanguinis. D'aquesta forma descobrí nous

Gesundheitsschutz, 93 [1999]; segons J. BENEDUM, ,,Geschichte der Bluttransfusion", cit., pàg. 4, el
Papa begué la sang de tres nois de deu anys d'edat), no fou fins el segle XVII que no s'estudià d'una
forma científica. El punt de partida és el descobriment realitzat, el 1616, per William Harvey (Kent,
Regne Unit, 1578-1657): la sang circula pel cos en un sistema tancat. Aquest resultat es publicà, el
1628, en la seva obra "Exercitatio Anatómica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus"
(disponible en angles a http://www.fordham.edu/halsall/mod/1628harvey-blood.html [consulta:
20.1.01]). Durant el S. XVII es treballà de forma expérimental en el camp de la transfusió en
animais: T. Clarke ho provà el 1664 amb coloms i el juny de 1665 amb gossos; el maig de 1665 fou
Thomas Coxe (1615-1685) qui ho provà també amb coloms. Finalment, el febrer de 1666, Richard
Lower (1631-1691) aconseguí la primera transfusió amb èxit en animals (gossos). Un cop assolida
aquesta fita, es començà a experimentar en l'ús de sang d'animals (béns i vedells, principalment) en
persones: així, a França, Jean Baptiste Dénis, des de 1667; a Alemanya, Baltasar Kauffmann i
Matthâus Gottfried Purmann (Lüben, 1648 - Breslau, 1721). Però les transfusions que es realitzaven
no eren gens segures i fracassaven en la majoria d'ocasions. Fou per aquest motiu que a França es
prohibí, l'any 1670 (ó 1675, segons les versions), realitzar transfusions de sang, i de forma semblant
també ho prohibí la Royal Society of Medicine britànica i, fins i tot, l'Església catòlica l'any 1679.
Per aquest motiu, durant molts anys no es continuà en la recerca en el camp de la medicina
transfusional. Aquesta tornà a ressorgir l'any 1818, amb la transfusió de sang humana a una persona
realitzada per James Blundell (1790 - 1878).

5 ,,Über Agglutinationserscheinungen normalen menschlichen Blutes", Wiener Klinische
Wochenschrift Klinische 14 (1901): 1132-34, publicat posteriorment en anglès a Transfusion 1 (Jan.
- Feb. 1961): 5-8. Aquest descobriment li valgué el Premi Nobel de Fisiología o Medicina de 1930.
Al respecte i per conèixer la seva biografia, vid. http://www.nobel.se/medicine/laureates/1930.

6 Landsteiner descriví l'existència de tres tipus diferents de glòbuls vermells i dues espècies
diferents d'isoaglutinines, anticossos dels grups sanguinis. El grup sanguini d'una persona es
determina per la presència o l'absència en els seus glòbuls vermells de determinades substàncies
aglutinògenes, que s'indiquen amb les lletres A i B. Landsteiner establí quatre grups sanguinis: A, B
i AB, que contenen aglutinògens, i O (zero), que no en conté cap. En el sèrum humà existeixen
anticossos que aglutinen la sang dels subjectes que no tenen el mateix aglutinogen en els glòbuls
vermells, sent aquesta la causa de les reaccions adverses. Amb posterioritat a aquest descobriment,
ens explica Douglas STARR, Blood, cit., pàg. 355 (nota final a la pàg. 39), dos investigadors, actuant
de forma independent i, segons sembla, desconeixent el treball de Landsteiner, també qualificaren
els grups sanguinis que havien (re)descobert. Així, J. Jansky, l'any 1907, els nomenà I, II, III i IV,
segons la seva freqüència; i W. L. Moss, l'any¿910, els nomenà IV, III, II i I. Per evitar confusions
terminologiques, l'any 1937 es decidí en una reunió internacional sobre medicina transfusional
adoptar com a sistema l'apuntat per Landsteiner.



antigens i, el 1940, l'anomenat factor Rh, juntament amb Alexander Solomon Wiener (Nova
York, 1907-1976) i Philip Levie (1900-1987)7.

L'any 1915, Richard Lewiston tractà la sang amb citrat de sodi per evitar que es coagulés i
R. Weil demostrà la possibilitat de conservar en fred aquella sang no coagulada. En aquells
moments, en plena Guerra Mundial, aquestes mesures, de ben segur, van salvar moltes vides.
A més, foren el pas necessari per a crear bancs de sang. El primer l'obrí Oswald Robertson a
França l'any 1917; el primer als Estats Units fou el que obrí Bernard Fantus en un hospital de
Chicago l'any 19378. A ell es deu l'ús del terme «banc de sang»; a Leningrad, s'instaurà el
primer el 1932.

A finals dels trenta, John Elliott (1901-19549) dissenyà ampolles de vidre i l'instrumental
necessari per a introduir-hi al buit sang que seria posteriorment transfosa. Aquestes ampolles,
que foren comercialitzades per Baxter, augmentaren el nivell d'asèpsia dels recipients que
fins llavor s'utilitzaven per a recollir i emmagatzemar la sang (gots de laboratori, ampolles
de llet,...).

L'any 1940, Edwin Cohn va aconseguir fraccionar el plasma humà, a partir del qual
s'extreuen nombrosos components (p.e., albúmina, fibrinogen i els diferents factors de
coagulació).

L'any 1945, Coombs, Race i Mourant descriviren el test d'antiglobulina, que suposà una de
les primeres mesures de seguretat en les transfusions, en saber-se en quins casos no hi havia
compatibilitat entre la sang donada i el receptor.

Entre el 1950 i el 1953, Carl Walter i W. P. Murphy, Jr. introduïren l'ús de bosses de plàstic
en comptes d'ampolles de vidre. Aquesta mesura permetia una manipulació més fàcil i
reduïa considerablement el risc de contaminació respecte de l'ús d'ampolles.

L'any 1954, Judith Graham Pool utilitzà els crioprecipitats com a mesura de tractament dels
hemofílies diferent a les transfusions de sang completa, fet que els suposaria un canvi radical
en el seu tractament mèdic (al respecte, vid. infra apartat 2.1.1.7: Un col·lectiu especialment
afectat: els hemofílies). Els crioprecipitats s'elaboren a partir del plasma d'un únic o de pocs
donants, que es congela a -80 °C, per posteriorment fondre'l sota determinades condicions a
fi de conservar les seves propietats terapèutiques.

L'any 1968, Judson aconseguí la separació de components sanguinis mitjançant la tècnica de
la centrifugado, que es fonamenta en la diferent densitat de cadascun d'aquells elements: els
glòbuls vermells són els més pesants, després les plaquetes i després els glòbuls blancs. El
plasma és l'element més lleuger. Amb aquesta tècnica i amb la del fraccionament del plasma

7 Aquest descobriment els valgué, el 1946, el Lasker Foundation Award for Clinical Research (a
Landsteiner, a títol pòstum). Els 'Albert Lasker Awards' han estat qualificats com els Premis Nobel
americans. Al respecte, vid. www.laslcerfoundation.org.

8 Explica Douglas STARR, cit., pàgs. 185-186, que l'any 1955 Francis H. Bass fundà un banc de
sang a Kansas City, on es pagaven 5 dòlars per cada pinta de sang.

9 Una breu biografia seva es pot trobar a P. J. SCHMIDT, "John Elliott and the evolution of American
blood banking, 1934 to 1954", Transfusion, Vol. 40, May 2000, pàgs. 608-612.



descoberta el 1940 es racionalitzà l'ús de la sang, doncs ja no era necessari- per qüestions
tècniques — haver de recórrer imperativament a les transfusions de sang sencera quan una
persona necessitava algun component sanguini, sinó que es podia decidir selectivament quin
component sanguini s'aplicava al pacient en qüestió: els glòbuls vermells, en casos
d'hemorràgies i anèmies greus; els blancs, en casos de leucopènia (disminució de glòbuls
blancs a la sang); les plaquetes, quan aquestes disminuïen perillosament en l'individu;
l'albúmina, en casos de cremades; i els factors de coagulació, quan aquests mancaven, com
en els hemofílies, o per tractar determinades malalties infeccioses.

A partir dels setanta, s'imposà la fabricació dels productes sanguinis com a mesura
alternativa als crioprecipitats. Els hemoderivats es fabriquen a partir de la les donacions de
sang de milers de donants (per fabricar un lot s'arriben a utilitzar més de 20.000 donacions),
a diferència dels crioprecipitats, elaborats amb la sang d'un nombre molt més reduït de
donants.

- . ' • • ' , . : , . '; -'.i t

A mitjans dels vuitanta, es generalitzà l'escalfament de la sang com a mesura per a inactivar
els virus. Aquesta decisió fou molt discutida perquè es dubtava sobre si aquesta tècnica podia
reduir la capacitat dels elements sanguinis.

Tots aquests avenços, i posteriors estudis sobre virología que seran objecte de referència més
endavant, han aconseguit una millora del servei de la sang i una racionalitat en el seu ús, com
a recurs escàs que és10.

Els treballs actuals en el camp de l'hematologia persegueixen garantir la seguretat de la sang
i acabar amb els problemes de proveïment mitjançant les anomenades «sangs artificials» i les
donacions autòlogues o autotransfusions.

a) Les «sangs artificials» són productes que assoleixen les finalitats terapèutiques de la
sang humana i dels seus hemoderivats però que no han estat elaborats amb material
humà sinó animal. Aquesta característica permetria acabar amb el problema del
proveïment i de la dependència de les donacions de sang, fet que repercutiria,
lògicament, en la seguretat del producte resultant. A més, els productes resultants tenen
una durada de conservació més perllongada i no són tan delicats com els «tradicionals».
Es tracta d'un camp en plena fase d'investigació. Així, des de fa anys existeix un Factor
VIII d'origen porcí. Molt més recentment, l'empresa americana Biopure Corporation ha
fabricat un medicament, Hemopure®, utilitzant els glòbuls vermells de ramat boví. L'ús

10 En aquest sentit, és significativa la dada, obtinguda del Ministeri de Sanitat i Consum espanyol,
segons la qual existeix una tendència a no realitzar transfusions de sang complerta, sinó a utilitzar
únicament el component que es necessita. Amb aquesta mesura s'estalvien recursos i es garanteix la
seguretat de l'ús de sang o d'hemoderivats. Així, a Espanya, l'any 1985 es van realitzar 306.993
transfusions totals de sang; l'any 1998, en canvi, només 12.144. Aquestes es reserven per a

¿tf®"

intervencions quirúrgiques de caràcter molt greu. Més informació a
www.msc.es/salud/epidemiologia/obietivos.htm i els quadres que s'hi relacionen.



d'aquest medicament, que té com a finalitat transportar l'oxigen, ha estat autoritzat a
Sud-àfrica1 '.

b) Les donacions de sang autòlogues o autotransfusions consisteixen en l'extracció i
conservació de sang o de components sanguinis a un donant per a la posterior transfusió
a la mateixa persona. El RD 1854/1993, del Ministeri de Sanitat i Consum, de 22
d'octubre, les regula en el dret espanyol. Concretament, l'art, 28 estableix que només es
realitzaran per prescripció mèdica i que cal el consentiment informat per escrit. També
s'exigeix que es practiquin les proves analítiques exigibles, com en els casos de
donacions homòlogues, i que es conservin en llocs independents a- aquells en els quals es
conserven les donacions destinades a transfusions homòlogues. Les unitats no utilitzades
poden ser destinades a transfusions homòlogues. També es regulen qüestions tècniques
referides al volum de l'extracció. Cal dir, però, que les autotransfusions no estan
exemptes de riscos: en primer lloc, existeix la possibilitat que el pacient rebi una unitat
de sang diferent de la que ell ha donat; i en segon lloc, hi ha la possibilitat d'algunes
contaminacions bacterianes.

Ara bé, la capacitat terapèutica de la sang presenta el risc de possible contagi
d'algunes malalties que es poden transmetre mitjançant la transfusió de sang d'un
donant malalt o l'ús d'un hemoderivat fabricat amb sang o components sanguinis
contaminats.

En aquest sentit, p.e., P. B. Beeson descriví, l'any 1943, casos de contagi d'icterícia
deguda a transfusions de sang12. Des dels setanta, es coneix de la possibilitat de
transmetre l'hepatitis (llavors) anomenada no A, no B i posteriorment hepatitis C
mitjançant la sang. La dècada dels noranta ve marcada pels casos de contagi del
VIH mitjançant transfusions i hemoderivats. I a l'entrada del segle XXI la
comunitat científica discuteix sobre la possibilitat que la dita «malaltia de les
vaques boges» sigui també transmissible per la sang. Tot això sens perjudici
d'altres agents que també poden causar malalties, com ara el parvovirus B19, el
citomegalovirus, el virus d'Epstein-Barr, la bactèria Yersinia enterocolitica o els
organismes causants de la malària13, de la sífilis, de la malaltia de Chagas, de la
babesiosis14 o de la malaltia de Lyme15.

Notícia extreta del diari El Mundo, dimecres, 11 d'abril de 2001, del diari electrònic El Médico
Interactivo, num. 514, 12-16 abril 2001 (www.medynet.com/elmedico). i de la pagina web de
Biopure Corporation (www.biopure.com).

2 P. B. BEESON, "Jaundice occurring one to four months after transfusion of blood or plasma:
report of seven cases", JAMA 1943; 121: 1332-4.

S
13 Mary MUNGAi, Gary TEGTMEIER, Mary CHAMBERLAND, Monica PARISE, "Transfusion-
Transmitted Malaria in the United States from 1963 through 1999", NEJM, Vol. 344, No. 26, June



Actualment, el risc de contreure el VIH o el VHC per causa d'una transfusió de
sang o per l'ús d'un producte sanguini contaminats és molt reduïda: un cas de cada
600.000, en el supòsit del VIH, i un de cada 150.000, en el del VHC16.

1.2 L'escàndol de la sang contaminada

A principis de la dècada dels vuitanta, la comunitat internacional s'enfrontà a una
nova epidèmia, contra la qual encara avui es lluita: la SIDA. La malaltia
ràpidament s'estengué arreu del món, entre d'altres motius pel fet de no tenir-se
coneixement científic cert sobre les vies de contagi17. Ràpidament es confirmà que
la sang constituïa una de les formes capaces de transmetre la malaltia18, juntament
a algunes conductes sexuals i a l'ús compartit de xeringues. I de forma semblant, a
finals dels vuitanta, la seguretat dels sistemes transfusionals de diferents països
tornà a veure's amenaçada en no poder-se garantir que els hemoderivats no
estiguessis contaminats amb el VHC.

28, 2001, pp. 1973-1978. La incidència als Estats Units d'aquest contagi és molt baixa. En el
període estudiat es comunicaren 93 casos.

Aquesta és una malaltia greu que es manifesta en una anèmia greu o crònica que és transmesa
habitualment dels animals als homes per les picades de paparres o rosegadors. La possibilitat de ser
transmesa per via sanguínia entre els homes és molt baixa. Concretament, J. V. LINDEN, S. J.
WONG, F. K. CHU, G. B. SCHMIDT, C. BIANCO, "Transfusion-associated transmission ofbabesiosis
in New York State", Transfusion, Vol. 40, March 2000, pàgs. 285-289, expliquen que l'any 1997 es
detectaren tres casos entre les 500.000 unitats de sang recollides a Nova York.

15 J. H. McQuiSTON, J. E. CHILDS, M. E. CHAMBERLAND, E. TABOR, "Transmission of tick-borne
agents of disease by blood transfusion: a review of known and potential risks in the United States",
Transfusion, Vol. 40, March 2000, pàgs. 274-284, analitzen la possibilitat de contagi per via
transfusional d'alguns paràsits, com ara el causant de la babesiosis o de la malaltia de Lyme, i
arriben a la conclusió que són molt pocs els casos en els quals això és possible.

16 German F. LEPARC, "Nucleic Acid Testing for Screening Donor Blood", Infect Ned 17 (5): 320,
333, 2000. Disponible a http://hiv.medscape.com .

17 En algun moment, fíns i tot, es qualificà a la SIDA com a un càstig diví, doncs els primers
afectats que s'identificaren pertanyien a la comunitat homosexual.

18 T. A. PETERSON, K. J. Lui, W. LAWRENCE, J. R. ALLEN, "Estimating the Risks of Transfusion-
Associated Acquired Immune Deficiency Syndrome and Human Immunodeficiency Virus Infection",
Transfusion, 27 (5), Sept. - Oct. 1982, p. 371-373; J. CURRAN et al., "Acquired Immunodeficiency
Syndrome (AIDS) Associated with Transfusions", New England Journal of Medicine, January 12,
1984, p. 69-75; M. P. BUSH, M. J. YOUNG, S. M. SANSÓN et al., "Risk of Human Immunodeficiency
Virus (HIV) Transmission by Blood Transfusions Before the Implementation of HIV-I Antibody
Screening", Transfusion, 31 (14), 1991, p. 11.



Diversos factors intervingueren en la creació d'aquesta situació d'inseguretat:
d'una banda, la lenta reacció dels ens públics competents en donar una resposta
adient tot imposant l'obligatorietat de practicar proves-de detecció; d'una altra, els
interessos comercials en mantenir en el mercat sang que se sabia que estava
contaminada; finalment, la repercussió mundial de l'actuació de les companyies
farmacèutiques, doncs és conegut que molts dels hemoderivats usats arreu del món
han estat elaborats a partir d'elements sanguinis de donants (alguns remunerats)
dels Estats Units o d'altres països en els quals els controls sobre l'hemodonació no
són gens estrictes.

Totes aquestes circumstàncies provocaren, a banda de drames humans en les
persones que reberen sang contaminada i en els seus familiars, escàndols polítics en
molts països davant la sospita, confirmada en alguns casos, segons la qual
prevalgueren interessos comercials per sobre de la seguretat del sistema
transfusional del país en qüestió. En alguns d'aquests països es crearen comissions
especials d'estudi del cas19, en d'altres, les actuacions acabaren amb
pronunciaments penals20. Tot plegat ha estat conegut com «l'escàndol de la sang
contaminada»21.

1.2.1 Amb el virus causant de la SIDA

1.2.1.1 França

El juliol de 1982, el Bulletin Epidemiologique Hebdomadaire reconegué
l'existència de diferents hemoderivats que presentaven riscos de contaminació del

19 A Alemanya, Zweite Beschlufiempfehlung und Schluflbericht des 3. Untersuchungsausschusses
nach Artikel 44 des Grundgesetzes, 21. Oktober 1994, Druksache 12/8591, Deutscher Bundestag,
12. Wahlperiode, 25. Oktober 1994 (d'ara endavant, Informe alemany); al Canadà, Report of the
Commission of Inquiry on the Blood System, fet públic a finals de novembre de 1997, disponible a
www.hc-sc.gcxa/english/krever/index.html (consulta: 17.09.01; d'ara endavant, Informe Klever).

20 Així, a França, al Japó, a Suïssa i a Dinamarca, com a continuació s'exposa.

21 Hi ha abundant literatura sobre «l'escàndol de la sang contaminada». Serveixin com a exemples:
Douglas STARR, Blood, cit.; Elizabeth FEE, Daniel M. Fox (éd.), AIDS. The Making of a Chronic
Disease, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, Oxford, 1992, pel cas americà;
Egmont R. KOCH, Irene MEICHSNER, Bases Elut. Die Geschichte eines Medizin-Skandals, 2.Aufl.,
Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg, 1993, pel cas alemany; i Eric A. FELDMAN, Ronald BAYER
(éd.), Blood Feuds. AIDS, Blood, and the Politics of Medical Disaster, Oxford University Press,

'̂
New York, Oxford, 1999, on es recullen articles que fan referència a què s'esdevingué als Estats
Units, Japó, França, Canadà, Dinamarca, Alemanya, Itàlia i Austràlia.



VIH. No obstant, no es valorà prou bé el risc pel fet que el sistema transfusional
francès es basava exclusivament en donants no remunerats (i, en algunes ocasions,
en les donacions de sang fetes per alguns reclusos, els • quals, com és sabut,
constitueixen una població de risc a efectes epidemiologies). El juny de 1983,
l'Associació Francesa d'Hemofílies exigí el tractament amb calor dels
hemoderivats, però el Centre Nacional de Transfusió Sanguínia (CNTS) es negà a,
aplicar-lo perquè afirmava que no s'havia demostrat cap relació entre els casos.de.
SIDA i les transfusions realitzades22. El juliol de 1984 es feu pública la mort d'un
hemofílic per causa de la SIDA.

La reacció de les autoritats polítiques franceses a aquests fets fou nefasta i
desafortunada en tots els camps possibles d'actuació. D'una banda, es negaren a
adquirir l'any 1985 els reactius de detecció del VIH per aplicar a les donacions de
sang que llavors havia comercialitzat de forma pionera en el mercat l'empresa
americana Abbott23, per tal d'afavorir al laboratori francès Pasteur, que estava
enllestint el treball en aquests mateixos detectors. D'una altra, també hi hagué un
retard en la introducció de mesures alternatives de seguretat, com ara la importació
d'hemoderivats escalfats (disponibles, recordem, des de maig de 1983), i una
passivitat en la retirada dels productes no escalfats, els quals es trobaren en el
mercat fins l'octubre 1985, sabent-se de forma inequívoca de la seva contaminació
des de març del mateix any. Finalment, cal tenir present que es permetia la
recollida de sang entre col·lectius d'alt risc, com ara els reclusos.

L'interval que es produí entre la possibilitat de comprar els tests de detecció a una
empresa americana (maig de 1985) i l'efectiva imposició de l'obligació (agost de
1985), així com la resta de conductes esmentades en el paràgraf anterior relatives a

22 S'ha de destacar que des de maig de 1983, les autoritats franceses podien haver adquirit productes
sanguinis tractats amb calor a empreses americanes, actuació que es negaren a fer per la raó adduïa
en el text principal i perquè s'estava construint una empresa de fraccionament que elaboraria els
productes sanguinis francesos, planta que no disposà de la tecnologia per a l'escalfament dels
productes sanguinis fins el novembre de 1985 (Peter D. WEINBERG, Charles L. BENNET, "Securing
the International Blood Supply against HIV", Oncology News International, Vol. 5, N. 12,
December 1996). Les autoritats confiaven en els «productes nacionals», elaborats a partir de
donacions de sang no retribuïdes i desconfiaven dels americans, on algunes donacions de sang són
remunerades.

El cost de cadascun d'aquests detectors era el d'uns 20 francs, segons declarà Agnès Cochin,
mare d'un nen de cinc anys mort de la SIDA i contagiat pel VIH per una transfusió (El Pais, 10 de
febrer de 1999).



la negativa a tractar amb calor els productes, provocà24 el contagi del VIH, per raó
de transfusions, d'unes 4.400 persones, de les quals 1.300 eren hemofílies i unes
2.000 desenvoluparen la malaltia. Aquestes xifres són escandaloses: en termes
generals, la meitat de casos d'infecció transfusional del VIH esdevinguts a Europa

oc . '

s'han produït a França .

Cal avançar ja que un dels principals problemes a l'hora d'analitzar l'abast de la tragèdia
consisteix en concretar les xifres. En aquest sentit, en la darrera situació epidemiológica
sobre la SIDA a França s'identifiquen 291 casos de contagi en hemofílies i 1124 per raó de
transfusions esdevinguts abans de 199226,

Aquests fets tingueren diferents repercussions jurídiques, a diferents nivells:

D'una banda, la sentència de la Cour de Cassation de 22 de juny de 1994 ,
dictada en un procediment penal, confirmà anteriors sentències que havien
considerat a Miquel Garretta, Director del CNTS, Jean-Pierre Allain28,
Responsable del Departament de Recerca i Desenvolupament, Jacques
Roux, Director General de Salut Pública i Robert Netter, Director General
del Laboratori Nacional, responsables de la distribució de productes
sanguinis contaminats amb el VIH entre el 21 de març i I'l d'octubre de
1985.

- D'una altra, tres dictàmens del Consell d'Estat de 9 d'abril de 199329

establiren la responsabilitat de l'Estat francès pel contagi del VIH per causa

24 Tot i però, cal dir que aquest 'provocà' és un judici hipotètic. De fet, segons 'especialistes',
només 300 persones no s'haguessin contaminat d'haver-se utilitzat el test americà (El País, 8 de
febrer de 1999).

25 Segons consta a la informació donada a BMJ, vol. 318, 13 February 1999, p. 419.

26 "Surveillance du SIDA en France. Situation au 31 de mars 2001", Bulletin Épidémiologique
Hebdomadaire, num. 24, 12 juin 2001, disponible a www.invs.sante.fr/beh.

27 La Semaine Juridique [JCP], Éd. G., n° 41, II, Jurisprudence (1994), marg. 22.310, pàgs. 326-328,
amb comentari sobre els il·lícits penals realitzat per Michéle-Laure RASSAT (pàgs. 328-330).

28 El cas d'Allain mereix ser destacat: durant els primers sis mesos de 1985 volgué fer públics els
perills que existien en el sistema transfusional francès. En aquest sentit, intentà publicar en el diari
Le Matin aquestes circumstàncies, però el diari ho refusà. Quan fou condemnat, fins a trenta Premi
Nobel i altres membres de la comunitat científica adreçaren una carta al President Mitterrand
sol·licitant el seu perdó (Peter D. WEINBERG ET AL., cit. supra).

29 Referències núms. 138653, 138652 i 138663, publicats a La Semaine Juridique (JCP), Éd. G.
1993, núms. 32-36, Jurisprudence, pàgj, 331-333, marg. 22.110 i comentats a continuació per
Christian DEBOUY, "La responsabilité de l'État pour faute simple du fait de la contamination des
hémophiles par le virus du SIDA".



de productes sanguinis no tractats amb calor produïts entre el 22 de
novembre de 1984 (moment a partir del qual es té coneixement de
l'existència d'un risc greu de contagi per via sanguínia) i el 20 d'octubre de
1985 (data de publicació d'una circular de 2 d'octubre de 1985, per la qual
s'obliga la retirada dels productes sanguinis contaminats).

Així mateix, el Tribunal de Justícia de la República30, en el cas conegut
«l'affaire du sang contaminé» i com «el procés del procés»31, absolgué, per
sentència de 9 de març de 1999, al Primer Ministre, Laurent Fabius (que ho
fou des del 17 de juliol de 1984 fins el 20 de març de 1986), i a la Ministre
de Solidaritat i Afers Socials, Georgina Dufoix (Ministre durant les
mateixes dates que Fabius), i condemnà al Secretari d'Estat per a la Salut,
Edmond Hervé (ho fou des del 24 de març de 1983 fins el 19 de març de
1986) com a responsable d'uri homicidi involuntari (el de Sarah Malick, de
dos anys d'edat, que va contreure el VIH en rebre la seva mare, abans del
part, una transfusió sanguínia) i d'un atemptat involuntari contra la
integritat física (de Sylvie Rouy, infectada per una transfusió després d'un
part), si bé no l'imposà cap pena en atenció a fets tan difícils d'entendre des
d'una perspectiva jurídica (més fàcil des d'una perspectiva política) com
ara que els esdeveniments es produïren feia quinze anys, que en feia cinc
que s'estava instruint el procediments o que durant tot el procediment
l'imputat no s'havia pogut beneficiar totalment de la presumpció
d'innocència.

Fabius desmentí, en aquest procediment, que ell hagués endarrerit l'aplicació de les proves
de detecció del VIH a la sang. En concret, es discutia quin sentit s'havia d'atribuir al vist-i-
plau que havia donat el 13 de maig de 1985 a un informe del govern en el qual s'explicava

30 Aquest Tribunal fou creat l'any 1993 per a jutjar delictes d'alts càrrecs del govern. La
determinació d'aquest Tribunal com a competent per a conèixer del cas ja fou polèmica, doncs la
seva composició era parcial: estava format per dotze parlamentaris (sis diputats: Jean-Paul Bacquet,
Christian Cabal, Bernard Cazeneuve, François Colcombet, Philippe Houillon i Patrick Oilier; i sis
senadors: François Autain, Luc Dejoie, Michel Dreyfus-Schmidt, Hubert Falco, Jean-Jacques Hyest
i Paul Masson. D'aquestes dotze persones, cinc simpatitzaven amb el Partit Socialista) i per tres
magistrats (Christian Le Gunehec, que feia de president del tribunal, Bernard Challe i Henri-Claude
Le Gall). Entre la comunitat d'afectats no únicament disgustà la composició d'aquest tribunal, sinó
també el nomenament de Christian Burgelin com a fiscal del cas, doncs la fase d'instrucció demanà
el sobreseïment de la causa dues vegades, en no veure cap indici de culpabilitat en els acusats. Al
respecte, vid. Oliver BEAUD, "La Cour de justice de la République est-elle vraiment compétente
pour juger les ministres dans l'affaire du sang contaminé?", Recueil Dalloz 1999, 8e Cahier, 25
février, Chronique; Bertrand MATHIEU, Michel VERPEAUX, "L'immunité n 'est pas l "impunité!",
Recueil Dalloz 1999, 9e Cahier, 4 mars, Chronique.

Al respecte, vid. l'àmplia informació que es pot trobar a www.liberation.fr/processang.
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la reunió entre dos consellers del Ministeri i el Director de Diagnòstic de l'Institut Pasteur,
en la qual es proposava la possibilitat d'iniciar anàlisis de sang sistemàtiques. Segons la
seva declaració en el judici, la declaració de conformitat feia referència a la pràctica de les
dites proves, i no pas a una posició favorable a endarrerir la comercialització del producte
d'Abbott32. Per la seva banda, les declaracions de Dufoix i de Hervé anaren adreçades a
demostrar que no actuaren amb retard. En aquest sentit, quan es mostrà a Hervé
documentació que acreditava que existia en el moment de la producció dels fets prou
informació científica com per haver adoptat amb anterioritat les mesures que finalment ho
foren, aquest contestà: «Jo era un secretari d'Estat, no un cap de laboratori»33.

Finalment, s'ha de destacar que a finals de 1991 l'Estat francès establí un
conjunt d'ajuts als contagiats, ajuts que estudiarem més endavant i que, ho
avancem ara, han generat una jurisprudència important en el Tribunal
Europeu de Drets Humans sobre si la seva configuració i el respecte al dret

d'accés a la justícia.

1.2.1.2 Estats Units

A principis de la dècada dels setanta, Richard Titmuss (1907-1973), professor de la
London School of Economics34, publicà The Gift Relationship, on, amb motiu
d'una aguda crítica a la configuració del sistema sanitari americà com a servei
privat regit simplement per les lleis de l'oferta i de la demanda, analitzava el
mercat de la sang. Segons el seu parer, entre d'altres consideracions, l'existència de
donacions de sang remunerades en els Estats Units constituïa un factor de risc per a
la salut pública35. La història li ha donat la raó en aquest punt.

Després d'identificar-se els primers casos d'un supòsit fins llavors desconegut
d'immunodeficiència el juny de 1981 als Estats Units, i qualificada posteriorment
aquesta malaltia com a 'SIDA' el setembre de 1982, el Center for Disease Control
(CDC) donà la notícia, el juliol i desembre de 1982, del seu contagi en tres

32 Informació extreta del diari El País, 12 de febrer de 1999.

33 Informació extreta del diari Avui, 11 de febrer de 1999, pàg. 21.

34 Una breu referència seva es pot trobar a la pàgina web d'aquesta prestigiosa institució.
Concretament, http://www.Ise.ac.uk/lsehistory/titmuss.htm.

35 Aquestes afirmacions foren criticades pel Premi Nobel d'Economia Kenneth J. Arrow ("Gifts and
Exchanges", 1 Phil. & Pub. Aff. 343 [W72]), qui considerava que Titmuss no havia aconseguit
establir una precisa relació causa-efecte entre l'existència de donacions remunerades i el risc de
propagació de malalties contagioses per via sanguínia.
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hemofílies36, i el gener de 1983 «The Lancet» publicà el cas d'altres hemofílies
contagiats per causa dels hemoderivats rebuts, A partir d'aquestes dades, començà
a prendre cos la sospità segons la qual una de les vies de transmissió del virus
causant de la SIDA era la sang, però en no existir consens científic al respecte, no
s'adoptaren específiques mesures de garantia de la sang.

A manca d'un test de detecció del virus, determinats col·lectius, com ara els
hemofílies, proposaren l'adopció per part dels bancs de sang de mecanismes de
control indirectes, concretament, els qüestionaris als donants sobre la seva
pertinència a grups de risc (específicament, homosexuals), l'ús de les proves de
detecció indirectes, com ara la del virus de l'hepatitis B, i la possibilitat que el
pacient triés la persona - habitualment, familiars o .persones afectivament properes
- de qui volia rebre la sang que necessitava («directed donations»}. Aquestes
propostes foren refusades inicialment per la comunitat científica en considerar-se
que la seva adopció no comportaria una major seguretat en el sistema transfusional.
En aquest sentit, és rellevant el Joint Statement on Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS) Related to Transfusion adoptat el 13 de gener de 198337 per
l'American Association of Blood Banks (AABB), l'American Red Cross i el
Council of Community Blood Centers (CCBC)38, en el qual es considerava que l'ús
d'un qüestionari en el qual es demanés si el donant pertanyia a un grup de risc, més
concretament, si realitzava pràctiques homosexuals, suposava un invasió en la seva
intimitat («privacy») i tampoc garantia que aquella persona no donés sang, doncs
fàcilment podia no dir la veritat per així no haver de revelar aquella circumstància.
Així mateix, no s'imposà la realització de proves de detecció indirectes perquè en
aquell moment encara no existia consens científic sobre el fet que les malalties el
detector de les quals es volia imposar concorreguessin sempre en els casos de
SIDA. Finalment, en un segon Joint Statement adoptat el juny de 1983 es refusà la

36 "Pneumocystis Carinii Pneumonia among Persons with Hemophilia A", MMWR, July 16, 1982,
pp. 365-367; "Update on Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) Among Patients with
Hemophilia A", MMWR, December 10, 1982, pp. 644-6, 652; "Possible Transfusion-Associated
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) - California", MMWR, December 10, 1982, pp.
652-654.

37 Transfusion 1983, 23: 87-88.

38 L'AABB (www.aabb.org) és una associació sense afany de guany composada per uns 9.000
professionals i unes 2.400 institucions relacionades amb els bancs de sang i el món de la medicina
transfusional: metges, administradors de bancs de sang, infermeres, voluntaris en la promoció de la
donació de sang, bancs de sang en general, inclosos els hospitalaris, serveis de medicina
transfusional dels hospitals, ... L'AABB, juntament amb l'American Red Cross i el CCBC
representen el 98% de l'obtenció de sang als^stats Units. A banda d'aquesta activitat, l'AABB
estableix mesures de garantia de qualitat de la sang, les quals soler ser adoptades com a estàndards
mínims en els diferents Estats.
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proposta de les directed donations per la manca de fonament científic en
l'afirmació segons la qual la sang de persones triades seria més segura que
l'obtinguda de donants de sang als bancs de sang.

El març de 1983, la FDA recomanà als centres de recol·lecció de sang la facilitació
d'informació als donants sobre els anomenats «grups d'alt risc» (concretat llavors
en els homosexuals, els usuaris de droga per via intravenosa, els hemofílies i els
haitians) a fi que qui es considerés que estava inclòs no fes cap donació de sang.
Així mateix, recomanà l'examen físic d'aquelles persones que rebien
remuneracions per la seva sang. El desembre de 1984 alguns hospitals de l'àrea de
San Francisco sotmetien la sang al test de detecció de l'hepatitis C. No obstant,
amb anterioritat a aquesta data, desembre de 1984, cap de les institucions
implicades en la vetlla de la seguretat de la sang, ni tan sols les públiques, havien
recomanat l'ús de la pràctica dels tests indirectes.

1.2.1.3 Alemanya39

El juliol de 1982 es conegué la mort d'un hemofílic per causa de la SIDA. Segons
l'Informe alemany, a partir del març de 1983, les autoritats alemanyes haurien
d'haver advertit de la possibilitat que el VIH es podia transmetre per la sang. El
setembre de 1983 es notificà als centres de recollida de sang dels riscos potencials
d'alguns donants a fi d'excloure'ls de la donació, però no fou fins el 1985 que no
s'imposà l'ús d'un qüestionari en el moment de realitzar la donació a fi de procedir
a l'exclusió.

Per la seva banda, les indústries farmacèutiques alemanyes aplicaven la tècnica de
l'escalfament des de setembre de 1984, amb excepció de Behring, que ho feia des
de 1978.

El febrer de 1994, el director de UB Plasma i quatre directius foren acusats de
vendre productes que no havien estat diligentment analitzats per delictes de lesions.

1.2.1.4 Canadà

39

«A nationwide public health calamity occurred in Canada during the late
1970s and the 1980s. The national blood supply was contaminated with two
infectious viruses, one causing a newly emerging disease [VIH], the other

Apartat elaborat a partir de les dades contingudes en l'Informe alemany.
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[VHC] causing a disease that had existed for many years but had not
previously identified precisely».

Així és com comença l'anomenat Informe Krever40, en el qual, al llarg de més de
1.100 pàgines, s'estudia quina era l'organització i eficàcia del sistema transfusional
canadenc així com el paper realitzat per les persones i grups vinculats, així com
l'estructura d'aquest sistema en d'altres països a fi de donar resposta al contagi
massiu del VIH (unes 1.000 persones) i del VHC (unes 12.000) a principis dels
vuitantes.

En ei' eas canadenc conflueixen circumstàncies que permeten qualificar-lo com
d'escandalós. Efectivament, el Canadà importava sang dels Estats Units, però
resultà que l'any 1984 comprà sang que havia estat obtinguda de reclusos de
presons de l'Estat d'Arkansas, sent aquest col·lectiu considerat d'especial risc i per
aquest motiu exclosos com a donants per l'FDA des de 1982.

De l'Informe Krever, a banda de les conclusions, resultà molt polèmic el fet
d'identificar a les persones que havien fallat en la supervisió del sistema
transfusional, així com d'altres agents que havien actuat negligentment, des de
laboratoris productors d'hemoderivats, com ara Baxter o Bayer, a la Creu Roja
canadenca i alguns dels seus dirigents i treballadors. De fet, el mateix Tribunal
Suprem del Canadà autoiitzà aquesta possibilitat, que suposava tant com atribuir
conductes negligents - com a mínim - a persones concretes41, tot i que digué que
les imputacions que es fessin a l'Informe no tindrien prou capacitat com per
generar responsabilitat civil en aquell procediment42.

40 Krever Comission Report, pàg. 3.

41 Sentència del Tribunal Suprem del Canadà de 26 de setembre de 1997, Canadà (Attorney
General) v. Canada (Commission of Inquiry on the Blood System), ponència a càrrec del Magistrat
Peter deCarteret Cory, on podem llegir: «§38. ... If an inquiry is to be useful in its roles of
investigation, education and the making of recommendations, it must make findings of fact. It is
these findings which will eventually lead to the recommendations which will seek to prevent the
recurrence of future tragedies. §39. These findings of fact may well indicate those individuals and
organizations which were on fault. Obviously, reputations will be affected. But damaged reputations
may be the price which must be paid to ensure that if a tragedy such as that presented to the
Commission in this case can be prevented, it will be. ...». Aquesta decisió generà una gran
discussió: vegi's, p.e., les crítiques expressades per un dels responsables de la Creu Roja canadenca,
Antoine NORMAND, "For any shortcomings on the party of the Red Cross, we are deeply sorry"
(Letters), Canadian Medical Association Journal 1997; 157: 245, on considera que permetre la
identificació de les persones suposa tant com realitzar una judici públic sense permetre que els
afectats es defensin.

/
§34: «A commission of inquiry is neither a criminal trial nor a civil action for the determination

of liability. It cannot establish either criminal culpability or civil responsibility for damages. Rather,
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1.2.1.5 Dinamarca43

A principis de 1985, el comitè de productes derivats de la sang portà a la discussió
pública la qualitat dels productes sanguinis que s'estaven utilitzant a Dinamarca. El
març d'aquell any, l'associació danesa d'hemofílies («den danske Bl0derforening»)
requerí al Ministre d'Interior per a introduir el tractament calent en sec dels
hemoderivats i per analitzar la sang rebuda en les donacions. Aquesta pressió
aconseguí els seus resultats: a partir de I'l d'octubre de 1985 es requerí el
tractament en sec dels productes hemoderivats i a partir de I'l de gener de 1986 es
va imposar l'obligació de realitzar proves a la sang dels donants. Tot i l'existència
d'aquestes obligacions, el National University Hospital, comunicà al Departament
de Sanitat l'li de novembre de 1987 la possibilitat que encara s'estigués emprant
sang no controlada. Finalment, el Govern, el 13 de novembre de 1987, indicà a tots
els productors d'hemoderivats l'obligació de retirar immediatament tots aquells
productes en els quals s'hagués usats sang no controlada.

El 14 de desembre de 1987, l'Associació demandà, davant del Tribunal Suprem
danès (est; «0stre Landsret») al llavors Ministeri d'Interior (posteriorment,
Ministeri de Salut), al Departament de Salut, a l'Institut Nacional del Serum i a la
companyia Novo-Nordisk A/S44 per haver usat, amb posterioritat a l ' l de gener de
1985, hemoderivats contaminats. Després d'un llarg procés judicial, finalment el
Tribunal dictà sentència el 14 de febrer de 1995. Les pretensions contra Novo-
Nordisk A/S foren desestimades; en canvi, es considerà que el Ministeri de Salut i
el Departament de Salut actuaren de forma negligent, tot i que la condemna feia
referència només a un cas (es tractava d'un cas en el qual el contagi s'havia produït
amb posterioritat a l'entrada en vigor de l'obligatorietat de practicar les proves.
S'establí una indemnització de quasi 19.000 corones, més interessos).

an inquiry is an investigation into an issue, event or series of events. The findings of a commissioner
relating to that investigation are simply findings of fact and statements of opinion reached by the
commissioner at the end of the inquiry. They are unconnected to normal legal criteria. They are
based upon and flow from a procedure which is not bound by the evidentiary or procedural rules of
a courtroom. There are no legal consequences attached to the determinations of a commissioner.
They are not enforceable and do not bind courts considering the same subject matter. ...».

43 La informació que segueix a continuació sobre el cas danès està extreta de la Sentència del
Tribunal Europeu de Drets Humans de 22 de gener de 1996, A i altres contra Dinamarca (cas
60/1995/566/652). ^

44 http://www.novo.dk . També existeix pàgina en espanyol: http://www.novonordisk.es .
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El 22 de febrer de 1995, el Ministre de Salut comparegué públicament per
manifestar el suport dels partits del Parlament i del Govern amb els hemofílies
contagiats de la SIDA i lamentar els casos de contagi de 89 hemofílies a finals dels
setanta. Així mateix, reconegué que les mesures adoptades els anys 1985 i 1986
havien estat insuficients en alguns casos per a evitar contagis.

El Parlament danès, a banda de concedir indemnitzacions, requerí al Govern perquè
aclarís les circumstàncies per les quals s'havia continuat usant sang no controlada
amb posterioritat a l'obligació de practicar les proves. A resultes de l'informe que
s'elaborà, set funcionaris foren investigats. Així mateix, s'instruïren causes
criminals contra un productor d'hemoderivats, qui, el 29 de novembre de 1989, fou
condemnat al pagament de 15.000 corones per violació de la llei de medicaments.

1.2.1.6 Portugal

El novembre de 1985, el president de l'Associació Portuguesa d'Hemofílies, Carlos
dos Santos Alves, afirmà en una entrevista que els hemoderivats (concretament,
Factor VIII i IX) podien transmetre la SIDA als hemofílies, i el maig de 1986
l'Associació envià una carta al Ministeri de Salut, presidit per la Ministre Leonor
Beleza, en la qual es demanava que s'analitzés l'hemoderivat Factor VII que
s'estava important per motiu de les sospites que es tenien sobre la possibilitat que
transmetés la SIDA. El producte no fou retirat del mercat fins el febrer de 1987, per
ordre de la Ministre. El maig d'aquell any, segons estimacions de l'Associació
d'Hemofílies, es quantifica que un 70% dels d'hemofílies són portadors del virus.

Com es veu en aquesta breu seqüència dels fets, hi hagué uns mesos en els quals no
es produí cap intervenció del Govern adreçada a salvaguardar la seguretat dels
consumidors d'hemoderivats, en especial dels hemofílies. Aquesta actuació
provocà l'inici d'actuacions penals: el gener de 1992 es presentà, a instància de
l'Associació, una querella criminal contra Leonor Beleza, en la qual se l'acusava de
propagació de malaltia contagiosa amb dol eventual45. Diferents qüestions
processals provocaren que fins el novembre de 1998 no es confirmés que la
Ministre efectivament havia d'afrontar les acusacions penals46.

45

46

ABC, 20 de novembre de 1998.

No tenim coneixement de l'existència de la sentència que ha de tancar el cas. D'especial interès
resulta el llibre de Proença de Carvalho, O Processo de Leonor Beleza, advocat de la Ministre.
Mario Soares feu el pròleg del llibre.
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1.2.1.7 Suïssa

L'actuació del govern suís en matèria de contagi transfusional del VIH fou
especialment lenta i nefasta, motiu pel qual a mitjans dels vuitanta Suïssa tenia una
de les taxes més alta d'incidència de casos de SIDA a Europa. Els poders públics
no admeteren la possibilitat del contagi per causa de la sang fins a 1984, tot i que
l'any 1983 s'havien declarat tretze casos de SIDA. Així mateix, el Director del
laboratori central de la Creu Roja suïssa, Alfred Hàssig, refusà l'ús del tractament
en sec dels hemoderivats per creure que aquest podia fer-los menys eficaços,
actuació que fou qualificada per un Tribunal com a il·lícit penal en posar en perill
la vida d'hemofílies en no adoptar les mesures necessàries per a garantir la qualitat

dels productes que utilitzaven.

1.2.1.8 Japó47

El sistema transfusional japonès utilitzava sang i hemoderivats importats dels
Estats Units, país en el qual, com hem vist, es remunerava la donació de sang. Per
aquest motiu, la tragèdia de la sang contaminada també s'esdevingué al Japó, on
dels 5.000 hemofílies japonesos que llavors existien, un 40% fou contagiat amb el
VIH. Aquest percentatge és tant elevat perquè les autoritats públiques, en primer
lloc, es negaren a veure que el mateix que s'estava esdevenint als Estats Units
podia passar al Japó, i, en segon lloc, actuaren amb molt de retard, doncs fins el
1985 ni adoptaren les mesures necessàries per a garantir la qualitat de la sang i dels
hemoderivats ni s'anuncià a la població el perill real que existia, quan des del 1983
es tenia coneixement de la possibilitat de contagi de la SIDA mitjançant la sang48

ni tampoc es retiraren de forma efectiva del mercat els productes contaminats fins
el 1988.

47 Apartat elaborat a partir de la següent informació: Awaji TAKEHISA, "The HIV Litigation and Its
Settlement in Japan", 6 Pacific Rim Law & Policy Journal 581 (1997); Eric A. FELDMAN, "HIVand
Blood in Japan. Transforming Private Conflict into Public Scandal", a Eric A. FELDMAN, Ronald
BAYER (éd.), Blood Feuds. AIDS, Blood, and the Politics of Medical Disaster, Oxford University
Express, New York, Oxford, 1999; Douglas STARR, cit., pàgs. 277-279, 297-300, 319-322.

48 De fet, podien haver adquirit productes escalfats des de 1983, però la seva compra no fou
autoritzada per les autoritats sanitàries fins el juliol de 1985. De forma paradoxal, importaven dels
Estats Units plasma i altres derivats no escalfats, fet que, per a les empreses farmacèutiques, els
reportava grans beneficis: podien comercialitzar uns productes que no eren permesos als Estats
Units. A més, la retirada del mercat dels productes no sotmesos a calor no fou gens efectiva, com ho
demostra que l'empresa Midori Juji tingués en el mercat d'aquests productes fins l'any 1988, dos
anys després d'haver comunicat al Ministeri de Sanitat i Benestar la seva retirada (Peter W.
WlENBERG ET AL., cit. supra).
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Els litigis per causa dels contagis començaren a arribar als Tribunals japonesos a
finals dels vuitanta. Foren demandades tant les empreses farmacèutiques que
havien produït i venut els hemoderivats (concretament, Green Cross Corp., Baxter
International Inc., Bayer Pharmaceutical Ltd., Chemo-Sero-Therapeutic Research
Institute i Nippon Zoki Pharmaceutical Co., Ltd.), com el govern japonès,
encarregat de la regulació dels medicaments. A banda d'aquests procediments
civils, s'iniciaren també procediments penals pel convenciment que els màxims
responsables de la seguretat en matèria transfusional no adoptaren amb prou
diligència les mesures de protecció adients. En algun cas, fins i tot, per afavorir
estratègies comercials d'empreses farmacèutiques respecte de les quals es tenien
interessos es retingué informació que evidenciava l'existència del perill. Es
tractava, entre d'altres, de Takeshi Abe, expert en hemofília i SIDA que dirigia
l'any 1983 un equip d'investigació del Ministeri de Salut, de Matsumura Akihito,
antic director de l'Agència de Biologia i Antibiòtics, depenent del Ministeri de
Salut, i de tres presidents de Green Cross Corp., entre ells, Renzo Matsushita49.

L'escàndol de la sang contaminada al Japó acabà amb diferents actuacions:

D'una banda, els Tribunals civils on es presentaren les primeres demandes
(Osaka i Tokio) convidaren a les parts a subscriure un acord extrajudicial
que posés fi a la pretensió judicial. A tal efecte, s'elaboraren dues propostes
d'acord, la primera l'octubre de 199550, i la segona, el març de 1996. A
finals de març de 1996, totes les parts acceptaren els termes de l'acord. El
principals punts d'aquest foren:

1. Establir una indemnització a tant alçat a favor dels contagiats pel VIH
per causa dels hemoderivats de 45 milions de iens, així com una renda
mensual de 150.000 iens. Cal tenir present que els demandants
sol·licitaren com a indemnització en el procediment judicial 115 milions
de iens.

2. Fer respondre dels pagaments, de forma solidària, a les empreses
farmacèutiques i al govern. La distribució interna seria la següent: 60%
a càrrec de les empreses , 40% a càrrec del govern. Així mateix, la

49 Qui amb anterioritat havia ocupat el càrrec públic de Director de l'Agència del Medicament,
depenent del Ministeri de Salut.

50 Al respecte, vid. BMJ 1995; 311: 1044-1045, 21 October. News: "Japan proposes settlement for
tainted blood".

/'
Els accionistes de Green Cross demandaren als directius de la societat que foren condemnats

penalment a fi de poder rescabalar-se dels 216 milions de dòlars que ha suposat el pagament
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distribució entre les empreses es faria en funció a la seva quota de
mercat respecte dels productes hemoderivats no tractats en sec l'any
1983 al Japó.

D'una altra, la creació l'any 1989 d'un fons de compensació a favor dels
hemofílies que reberen productes contaminats. Les propostes d'acord
esmentades anteriorment establiren que les quanties pagades per aquest fons
havien de ser considerades per a restar la quantitat en elles reconegudes. EÍ
fons pagà diferents quanties en funció a diferents circumstàncies. Així,
aquelles persones que començaren a desenvolupar malalties relacionades
amb la SIDA cobraren 29.000 iens mensuals per un període indefinit; els
menors de 18 anys, 85.600 iens mensuals i els majors, 208.900; les famílies
de hemofílies que ja haguessin mort, si aquest era qui aportava els ingressos
familiars, tenien dret a cobrar 156.900 iens mensuals durant com a màxim
10 anys i, si no ho era, un tant alçat de quasi 5,7 milions de iens; els
portadors asimptomàtics no tenien dret a cap mena de pensió.

Així mateix, i en aquest punt les peculiaritats culturals són molt
importants, els diferents dirigents de les companyies demandades i els
responsables polítics demanaren públicament perdó52.

Finalment, el Tribunal d'Osaka condemnà el febrer de 2000 a tres
directors de Green Cross a diferents penes de presó per la venda conscient
d'hemoderivats contaminats amb el VIH. Aquesta sentència ha estat
recorreguda53. Existeixen altres causes penals contra dirigents del Ministeri
de Salut i consellers d'aquest Ministeri.

d'aquestes indemnitzacions. Informació extreta de Sonni Efron, "Three Japanese Execs Sentenced
in HIV Scandal", Los Angeles Times, February 25, 2000.

52 El primer en fer-ho fou el Ministre de Salut, Naoto Kan, el febrer de 1996. Després el seguiren els
dirigents de les principals companyies demandades: a Tokio, el President de Bayer, Wolfgang
Plischke, i el President de Baxter, Bob Hurley, i a Osaka, el President de Green Cross, Takehiko
Kawano. Es de destacar l'actuació d'aquest darrer: la lectura del breu i críptic missatge de perdó que
havia preparat irrità als destinataris presents a l'acte. Per aquest motiu, i per acabar definitivament
amb el tema, el President de Green Cross, que era la companyia que tenia una quota de mercat més
important, s'agenollà davant dels presents i inclinà el cap fins a tocar el terra en senyal de respecte i
de demanar perdó. Aquest gest sí que va ser ben acceptat.

53 Cal dir, no obstant, que aquest procediment penal no va originar-se per causa de tots els contagis
esdevinguts sinó per la mort d'un pacient que l'abril de 1986 va rebre un anticoagulant infectat. Els
condemnats i les condemnes foren: Renzo Matsushita, de 79 anys d'edat, dos anys de presó;
Tadakazu Suyama, de 72 anys, divuit rnesos de presó; i Takehiko Kawano, de 69 anys, a setze
mesos de presó. Tsutomu Shimizu fou l'advocat dels actors. Informació extreta de Sonni Efron,
"Three Japanese Execs Sentenced in HIV Scandal", Los Angeles Times, February 25, 2000.
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1.2.2 Amb el virus de l'hepatitis C

1.2.2.1 Alemanya

A Alemanya, hi ha hagut diversos incidents relacionats amb contagis del VHC per
causa d'ús de productes sanguinis contaminats. Ara únicament ens interessa
destacar el cas del contagi a l'antiga República Democràtica d'unes 6.800 dones,
entre el 2 d'agost de 1978 i el 14 de març de 1979, per causa de l'administració
obligatòria d'una immunoglobulina que pretenia evitar les incompatibilitats del
Rh54. El legislador alemany, com en el cas del VIH, ha establert un sistema
d'ajudes que són d'aplicació a aquest cas i que s'expliquen en el Capítol dedicat als
ajuts públics55.

1.2.2.2 Regne Unit

La sentència de 26 de març de 2001 de la High Court of Justice56 resol el cas de
114 persones contagiades pel VHC per causa de transfusions realitzades en el
sistema sanitari britànic a partir de I'l de març de 1988, dia en el qual entrà en
vigor la Consumer Protection Act (CFA). Dita sentència decretà la responsabilitat
del Servei Nacional de Salut pels contagis produïts i fixà diverses indemnitzacions
en funció de la realitat dels danys soferts.

A banda del contingut de la sentència - sobre la qual tornarem més endavant per
les interessants consideracions que es realitzen sobre el concepte de defecte i el
tractament de la diligència exigible - convé advertir que aquesta se situa en un
marc més general d'exigència de responsabilitats pels contagis del VHC produïts al
Regne Unit («Hepatitis Litigation»). Efectivament, segons consta en el primer
paràgraf de la sentència, el Jutge Burton, que és el designat en aquest procés, té
previst dictar a finals de l'any 2001 altres sentències en les que es resoldrà sobre els
contagis produïts amb anterioritat a l'entrada de la CPA que seran, per tant, objecte

54 Al respecte, vid, Elke Beatrice KÂSER, Der Hallesche HCV-Impfschadensfall 1978/79, Leipziger
Universitàtsverlag, Leipzig, 1999.

Genèricament, sobre les actuacions dutes a termes pels organismes alemanys, tant públics com
privats, per a evitar els contagis del VHC per causa de transfusions o productes sanguinis, vid.
Informe alemany, pàgs. 40-50.

Cf /'

A and Others -and- The National Blood Authority and Others. Justice Barton. Case No: 1998
A458.
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d'anàlisi sota el paràmetre de la negligència, així com aquells contagis del VHB o
produïts per altres causes diferents a les transfusions o productes sanguinis, com
ara els trasplantaments.

1.2.2.3 Irlanda57

A Irlanda, l'escàndol es feu piiblic l'any 1994, en difondre's el resultat de dues
investigacions segons les quals, des de finals dels setanta i durant vint anys, el
servei de transfusions nacional (Blood Transfusion Service Board -BTSB) havia
utilitzat sang de pacients amb ictericia per fabricar hemoderivats. El BTSB va
admetre la seva responsabilitat i demanà disculpes, però això no evità la creació
d'un fons de compensació l'any 1997,(en els termes que més endavant es veuran) i
l'exigència de responsabilitats58;, no únicament civils, sinó també penals contra una
pluralitat de metges i contra el llavors director del BTSB.

L'escàndol tingué un seguit de repercussions en el sistema transfusional irlandès:
d'una banda, disminuïren el nombre de donacions de sang; d'una altra, els pacients
es mostraven molt poc disposats a sotmetre's a una intervenció que requerís l'ús de
transfusions o d'hemoderivats; finalment, com a correlatiu de la conseqüència
anterior, augmentà la donació de sang autòloga.

1.2.3 A l'Estat espanyol?

A diferència d'allò que s'ha esdevingut a d'altres països en els quals la classe
política, els medis de comunicació, els laboratoris i els hemofílies contagiats han
generat una intensa discussió que buscava depurar responsabilitats (de tota mena),
no hem sabut trobar manifestacions tan intenses a l'Estat espanyol.

57 Informació extreta de The Lancet, vol. 349, May 17, 1997, p. 1459.

58 Existeix un Tribunal ad hoc, de caràcter unipersonal, per pronunciar-se sobre l'actuació dels
poders públics irlandesos en el cas no únicament de contagi del VHC sinó també del VIH: Tribunal
of Inquiry into the infection with HIV and Hepatitis C of Persons with Haemophilia and related
matters, que és presidit per Alison Lindsay i que per aquest motiu és conegut com a "The Lindsay
Tribunal" (www.lindsay-tribunal.ie). Aquest Tribunal fou creat el juny de 1999, comença a realitzar
les seves tasques el maig del 2000 i, segons el seu calendari intern, a setembre de 2001 encara
compareixen testimonis. Els hemofílies estan representats per la Irish Haemophilia Society
(www.haemophilia-society.ie). assessorada pel bufet d'advocats irlandès Malcomsom Law, en la

î pP*"

pàgina web del qual es pot trobar un resum diari de totes les actuacions dutes a terme pel Tribunal
(www.mlaw.ie).
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És cert que les associacions d'hemofílies han exercit una forta pressió (i per aquest
motiu, entre d'altres, han obtingut «indemnitzacions» ad hoc, sobre les quals
després ens pronunciarem), que el tema dels contagis amb sang contaminada ha
estat objecte de debat a les diferents cambres parlamentàries (estatal i
autonòmiques, com veurem al llarg del treball) i que els medis de comunicació
espanyols s'han fet ressò de l'escàndol de la sang contaminada a d'altres països i
han donat notícia de casos esdevinguts a l'Estat espanyol.

També és cert que el Govern espanyol, amb independència del partit que el
composés, sempre ha negat qualsevol responsabilitat en els casos de contagi.

Així, l'any 1993, governant el Partit Socialista, el Ministre de Sanitat Grifián
Martínez afirmà: «El grave problema de los hemofílicos contagiados por la
transfusión de hemoderivados no surgen [sic] como consecuencia de una mala
práctica profesional ni de una política negligente de la Administración»5 .

I l'any 1998, governant el Partit Popular, el Secretari d'Estat de Relacions amb les
Corts, José Ma Michavila, digué: «El Gobierno no considera que pueda existir, por
parte de las autoridades sanitarias, ningún tipo de responsabilidad epidemiológica
en este desafortunado suceso, ya que desde que se tuvo conocimiento de la grave
situación producida, se adoptaron las medidas acordes con los conocimientos
científicos y técnicos del momento»60.

I no hem d'oblidar que existeix un ampli conjunt de sentències en les quals es
ventila la responsabilitat, en la majoria dels casos, de l'Administració Pública
sanitària. En poques sentències s'exigeix responsabilitat als laboratoris i només en

,61una es depuren responsabilitats penals .

Però, al nostre parer, no concorren les circumstàncies vistes en altres casos de sang
62contaminada per a poder parlar d'«escàndol» per aquest motiu a l'Estat espanyol.

59 BOCG, Senat, Diari de Sessions, núm. 156, de 23 de març de 1993, pàg. 8657; núm. expedient:
680/000928.

60 BOCG, Congrés, Sèrie D, núm. 251, 4 de març de 1998, pàgs. 185-186; núm. expedient:
184/012837.

61 En relació amb els fets esdevinguts a l'Hospital «Prínceps d'Espanya» de Bellvitge (Barcelona).
La STS, 2a, 18.11.91 condemnà al Director-Mèdic i a la Cap del Servei d'Hematologia.

Tot i que en alguna ocasió la intervenció del»partit a l'oposició ha cercat aquesta tàctica. Vegi's,
en aquest sentit, la següent intervenció, extractada, feta pel Senador Díaz de Mera y García
Consuegra, del Grup Popular, al Senat el març de 1993: "Lo cierto, señoría, es que las
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Segurament, tot i que al respecte hem de procedir cautament doncs és difícil
accedir a la informació rellevant, perquè no s'hi barrejaren interessos comercials a
la lenta reacció dels poders públics. En aquest sentit, només hi ha un cas a la
jurisprudència espanyola en el qual s'exposà conscientment als pacients al contagi,
tot no aplicant la normativa sobre seguretat transfusional (i el cas fou resolt per la
jurisdicció penal: STS, 2a, 18.11.91 [RAJ 1991, 9448]). D'altra banda, si bé creiem
que la reacció dels poders públics espanyols en el moment en què s'esdevingueren
els fets - tant en el cas del VIH com del VHC — no fou ni prou ferma ni prou ràpida
com hagués calgut, també és cert que analitzat ara el problema amb la perspectiva
que permet el temps i el Dret comparat, es pot afirmar que fou una de les més
diligents, com es pot comprovar en el quadre que s'adjunta al principi d'aquest
treball on consten les dates i actuacions rellevants. Finalment, el fet que els
laboratoris, en la seva gran majoria, busquessin ràpidament una solució fora dels
àmbits judicials63 evità posteriors escàndols.

contraindicaciones normativas del Gobierno y el tímido y ambiguo rango de la primera de ellas
conducen definitivamente a la Orden Ministerial de 18 de febrero de 1987, y han pasado cuatro años
de negligente y culpable actividad. Lo cierto es que crece la sospecha de que los «stocks»
contaminados no fueron ni destruidos ni inmovilizados en su totalidad, a partir de mayo de 1985.
Pregunta clave: ¿Advirtieron del riesgo a los hemofílicos que seguían el tratamiento en sus
domicilios? No. ... Lo cierto es que los hemofílicos afectados y sus familias no sólo tienen el
derecho de ser, con justicia y generosidad, indemnizados, sino que también tienen el derecho, y
nosotros el deber de exigir, que se castigue a los culpables de su tragedia, y si no, señor Ministro,
¿cómo pretende usted que la solución sea económica y solamente económica? Lo cierto, señor
Ministro, es que usted ha reconocido que se ha creado un daño, pero un daño no se crea solo.
¿Quién es el que ha creado el daño, señor Ministro? Ofrezca usted la respuesta a esta pregunta, y
hágalo con rigor y pronto, con urgencia, porque las víctimas tienen derecho y la sociedad tiene
derecho a que los culpables sean identificados y juzgados [El President: "Senador, terminó su
tiempo, con más de minuto y medio. Le ruego que termine ahora mismo"]. Laurent Fabius ha sido,
señor Ministro, procesado, y Michel Garreta está preso en La Santé" [El President: "Senador, le
ruego que termine"] (BOCG, Senat, Diari de Sessions, num. 156, de 23 de març de 1993, pàg. 8658;
num. expedient: 680/000928). Els subratllats són afegits.

63 En aquest sentit, per la seva expressivitat, ens permeten reproduir un passatge de l'article publicat
al diari El Mundo el 10 de febrer de 1999 que duia com a títol «España, un caso prácticamente
cerrado»: «Sólo quedaban los laboratorios, en especial Baxter, verdadera multinacional de la sangre.
Un polémico abogado norteamericano aterrizó en nuestro país en 1996 y cerró un nuevo acuerdo:
dos millones de pesetas para cada víctima, a cambio también de exonerar a la compañía. Firmó la
inmensa mayoría».
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1.2.4 Actualment?

«Cada any es descobreixen quatre o cinc nous virus», afirmà l'any 1999 Brian
Mahy, director del Departament de Virología del CDC64. Segons el seu parer,
diverses raons ajuden a comprendre perquè «apareixen» nous virus: «[U]na es que
ahora detectamos mejor los virus gracias a las nuevas tecnologías. También hay
que tener en cuenta el gran aumento de la población mundial y la aglomeración en
metrópolis como Nueva York, México, Tokio, etcétera, lo que supone mayores
oportunidades de los virus para desarrpllarse y reproducirse. Otro factor es el hecho
de que tenemos una gran población inmunodeprimida por varias causas, como las
terapias contra el cáncer o los más de 35 millones de personas en todo el mundo
con el virus VIH. A medida que la población mundial aumenta, hay más contacto
con especies animales inusuales;,ipjón ¡ ejemplo, ,1a ¡deforestación en Sudamérica
supone interacciones que antes no existían con animales que pueden ser portadores
de virus peligrosos para el hombre».

De forma semblant s'havia pronunciat Susan Fisher-Hoch, viròloga i directora del
laboratori d'alta seguretat P-4 Jean Mérieux en afirmar que «[sjurgirán nuevos
virus por los cambios que provocamos con nuestro modo de vida» 5.

I Luc Montagnier digué en la presentació del Primer Congrés Internacional de la
European Society for Emerging Infections (Budapest, 13-16 de setembre de 1998):
«Emergence of new diseases, particularly new infectious diseases, is not a new

phenomenon in man and higher vertebrates. We are probably the survivors of
many epidemics devastating our ancestors. Just consider the history of the last four

centuries: we have seen syphilis, cholera, plague, 'Spanish ' influenza, hemorrhagic
fevers, AIDS. In most instances, these are due to new human activities....[OJur

fight against emerging diseases has just begun. We should always be vigilant
against the resurgence of know infectious germs and the emergence of new agents.
More than ever, a worldwide network of sentinel laboratories and a coordinated
multidisciplinary effort in biomédical research are required for our survival» .

Davant d'aquestes afirmacions, creiem que els vint anys de tragèdia que han sumat
conjuntament els casos de VHC i VIH no semblen una experiència suficient com
per a garantir la qualitat del sistema transfusional, de la seva matèria primera i dels

64 VI Congrés Nacional de Virología (Majadahonda, Madrid; 24-27 d'octubre de 1999); notícia
extreta d'El País, dimecres, 10 de novembre de 1999.

65 La Vanguardia, diumenge, 27 de juny de 199J>, pàg. 34.

66 The Infectious Disease Review, Vol. 1, No 1: 36-7. http://www.idreview.co.uk
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seus productes, la seguretat del qual pot veure's en un futur no gens llunyà
greument amenaçada per motiu de conductes com les següents:

En primer lloc, cal destacar que la sang és una substància molt perillosa,
que aporta grans beneficis però també que provoca el contagi de moltes
malalties, com hem vist anteriorment, algunes de les quals encara són
desconegudes. El darrer exemple que ha colpejat la qualitat i confiança dels
serveis de sang ha estat la discussió sobre la possibilitat de contagi de la
malaltia de Creutzfeldt-Jakob mitjançant la sang i les mesures de protecció
que han establert diferents països. La protecció dels consumidors i la forma
d'evitar futurs nous casos de «sang contaminada» passa en aquest cas pel
desenvolupament tecnològic i pel foment de la investigació i de la recerca,
així com per la col·laboració entre institucions públiques i privades.

Sobre les mesures de protecció dels sistemes de sang amb motiu de la malaltia de
Creutzfeldt-Jakob ens pronunciem més endavant.

En segon lloc, la sang és també una substància escassa i, per això, molt
cara67. Això pot provocar que algunes companyies farmacèutiques que
fabriquen hemoderivats busquin la matèria primera en la població de països
on les mesures de control sobre els donants són escasses o inexistents.
Tingui's present, a més, que dites companyies solen tenir una
implementació mundial, per la qual cosa qualsevol posada en perill de la
qualitat dels hemoderivats pot tenir conseqüències arreu del món. En aquest
supòsit, la forma d'evitar nous escàndols pot articular-se d'una doble forma:
d'una banda, amb l'ús del Dret penal, doncs s'està posant en perill la salut
pública; d'una altra, amb la intensificació dels intercanvis d'informació

67 Segons Douglas STARR, cit., pàg. x, «[a] barrel of crude oil... sells for about $13 at this writing.
The same quantity of whole blood, in its "crude" state, would sell for more than $20.000».

De fet, a l'Estat espanyol, les Autoritats sanitàries competents fixen els preus màxims dels
hemoderivats, a fi de garantir que aquesta quantitat reculli únicament les despeses d'extracció,
processament i conservació de la sang. Així, en el cas de Catalunya, les tarifes vigents per l'any
2001 determinen que una unitat de 450 ml de sang total (450 ml.) val 10.653 ptes.; una de 220 de
plasma fresc congelat, 7.905 ptes.; i una unitat de concentrat d'hematies, 9.172, entre d'altres (Ordre
de 15 de març de 2001, del Departament de Sanitat i Seguretat Social, pel qual s'estableix el preu
màxim dels productes sanguinis per a l'any 2001; DOGC núm. 3358, de 29 de març, pàg. 4660); i
en el cas de Canàries, una unitat de plasma fresc congelat val 5.550 ptes; i una unitat de concentrat
d'hematies, 7.000 ptes. (Resolució de 21 de desembre de 2000, del President de l'Institut Canari
d'Hemodonació i Hemoteràpia, per la qual es regulen les tarifes dels productes hemoteràpics, dels
plasmaderivats i de les determinacions obligatòries de serologia vírica, lues, bioquímica, analítica
d'autotransfusió i altres determinacions per a l'exercici 2001, Boletín Oficial de Canàries, núm. 8,
de 17 de gener de 2001).
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entre els països, així com en un detingut seguiment de la realització de
proves al material en qüestió68.

Aixi, l'abril de 2000 és feu pública la notícia sobre l'elaboració per part de l'Institut
Pasteur francès durant els vuitanta d'hormones de creixement elaborades amb sang de
persones amb càncer, que presumiblement haurien causat la mort d'unes setanta-cinc
persones, si bé haurien estat subministrades a unes 60069; l'estiu del 2000 es conegué el
tràfic de sang contaminada que es produïa a Àustria, on s'importava des de la República de
Sud-àfrica70; i més recentment s'ha sabut de la infecció massiva de VIH dels habitants d'un
poble de la Xina, Wenlou (més de 500 dels 800 totals), on durant els anys vuitanta rebien
entre set-centes i mil pessetes per cada donació de mig litre de sang que feien. En les
extraccions no s'utilitzava material esterilitzat71.

L'estudi de tragèdies com les produïdes per contagis massius del VIH o del VHC
ha de servir d'experiència per afrontar nous problemes, tant en allò referit a la
capacitat de les Administracions per reaccionar ràpidament i així poder minimitzar
i reduir els riscos, com per preveure l'establiment dels instruments jurídics més
adients per a donar cobertura a les víctimes.

1.3 La jurisprudència sobre els casos de sang contaminada

Els casos de contagi del VIH i del VHC per causa de transfusions o de l'ús de
productes hemoderivats començaren a arribar als Tribunals espanyols a principis de

,72la dècada dels noranta . El fet que es tractés d'una nova malaltia, en el cas del VIH

68 No creiem, en canvi, que la garantia del servei transfusional hagi de passar per la declaració com
a servei públic d'aquesta activitat i, conseqüentment, ser exercida per l'Administració Pública, com
alguna vegada s'ha al·legat tot dient que d'haver estat així s'haguessin pogut evitar molts casos de
sang contaminada. Afirmació, al nostre parer, que, a banda d'hipotètica, queda en entredit de la breu
exposició de casos de sang contaminada que hem realitzat a l'inici d'aquest treball, on en alguns
casos els serveis de recollida de sang i fabricació dels productes sanguinis era dut a terme per
autoritats públiques.

69 La Vanguardia, 14 d'abril de 2000; El Periódico de Catalunya, 14 d'abril de 2000, pàg. 38.

70 "Internationalplasma trafficking", WER, No. 36, 8 September 2000, pàgs. 289-290.

71 El Pais, divendres, 1 de juny de 2001; Avui, divendres, 1 de juny de 2001, pàg. 35.

72 A la jurisprudència espanyola trobem casos de responsabilitat (civil, penal i/o disciplinària)
derivada de l'ús de sang, ja sigui per transfondf'e una amb un grup sanguini diferent o amb diferent
Rh al de la persona que la rep, o per utilitzar imprudentment la transfusió. Aquests casos no
constitueixen estrictament casos de sang contaminada sinó que són un supòsit més de responsabilitat
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sanitaria, i per aquest motiu, no constitueixen l'objecte d'estudi.-Al nostre parer, però, han de ser
esmentats, donada la proximitat i especialitat de la matèria. Així,

STS, 2a, 13.10.81 (RAJ 1981, 3636; MP: Mariano Gómez de Liaño y Cobaleda): llevadora
que es fixà en el grup sanguini del marit de la pacient i no pas en el de la pacient, qui rebé,
per aquest motiu, una transfusió de sang incompatible que li provocà la mort als 25 anys
d'edat. El Tribunal confirma la condemna de la llevadora i de l'anestesista com autors d'un
delicte d'imprudència temerària.

- STS, 2a, 11.6.82 (RAJ 1982, 3519; MP: Antonio Huerta y Alvarez de Lara): pacient que
mort a conseqüència d'un shock post-transfusional. El Tribunal confirma la condemna per
imprudència temerària amb resultat de mort a l'analista que determinà erròniament el grup
sanguini de la pacient i a l'anestesista que ordenà la transfusió de sang, establint-se com a
pena sis mesos i un dia de presó menor, suspensió de càrrec públic i suspensió del dret de
sufragi durant el període de la condemna, així com el pagament, en concepte de
responsabilitat civil, de tres milions de pessetes. El cas és finalment resolt per la STC
17/1984, de 7 de febrer (RTC 1984, 17; MP: Àngel Latorre Segura), que denegà
l'atorgament de l'empara.

STS, 3a, 26.6.84 (RAJ 1984, 4643; MP: Saturnino Gutiérrez de Juana): metge que és
sancionat administrativament per haver determinat erròniament el grup sanguini d'una
pacient, que morí en rebre una transfusió de sang del grup determinat erròniament. També
fou condemnat penalment. La Interlocutòria TC 21.11.84 (RTC 1984, 721) no va admetre
el recurs d'empara que interposà en el qual sostenia que s'havia produït una conducta
discriminatòria (no s'havia sancionat a altres metges condemnats penalment) i s'havia
vulnerat el principi ne bis in idem.

- STS, 2a, 28.2.90 (RAJ 1990, 2102; MP: Marino Barbero Santos): transfusió de sang total a
pacient amb disfunció auricular, que una hora abans ja havia rebut una altra transfusió. La
segona transfusió li provocà una sobrecàrrega de líquids, i aquesta un edema pulmonar que
li causà la mort. El Tribunal confirma la condemna de l'acusat - no s'especifica la seva
qualificació professional concreta - establerta per l'Audiència a la pena de sis mesos i un
dia de presó menor com a autor d'un delicte d'imprudència temerària amb resultat de mort.

STS, 2a, 7.12.93 (RAJ 1993, 10182; MP: Ramón Montero Fernández-Cid): transfusió de
sang d'un grup sanguini diferent al de la nena de 5 anys que havia estat intervinguda
quirúrgicament de les amígdales, quan es reiteraren els vòmits de sang. La pacient no
superà les complicacions que es derivaren i morí. Es considera al metge anestesista com a
autor d'una falta d'imprudència simple sense infracció de reglaments i se'l condemna al
pagament d'una indemnització de set milions i mig a cadascun dels pares.

- STS, la, 16.2.95 (RAJ 1995, 844; MP: Alfonso Villagómez Rodil): transfusió de sang d'un
grup diferent del de la pacient, que li provoca, entre d'altres efectes, una disfunció renal. El
Tribunal confirma la condemna solidària dels metges, asseguradora i ens públic del qual
depenia el centre sanitari al pagament de quinze milions de pessetes.

STSJ Astúries, Contenciosa administrativa, 17.12.98 (RJCA 1998, 4708): mort de pacient
en rebre un concentrat d'hématies destinat a un altre pacient. La seva dona i filles
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i de la SIDA, i que en ambdós casos (VIH i VHC) aquesta pogués ser
asimptomàtica, es a dir, que no es manifestessin els símptomes fins passat un
termini des de la inoculado del virus, dóna resposta a aquesta constatació
jurisprudencial. De forma similar, la jurisprudència dels països europeus í
americana que hem utilitzat data de mitjans dels vuitanta (en el cas americà) i de
principis dels noranta.

No obstant el que s'acaba d'afirmar, mereix ser esmentat el cas resolt per la STS, 3a¿ 9.6.82
(RAJ 1982, 4785; MP: Vicente Marín Ruiz), que denegà el recurs contra una sanció (3.000
ptes. de multa i sis mesos de suspensió en el càrrec) que havia estat imposada l'any 1975 per

i ta ¡Direcció General de Sanitat al Director d'un centre de recollida de sang de Sevilla, en
detectar-se l'existència de l'antigen Austràlia (hepatitis B) en tres mostres de plasma i
confirmar-se el contagi de diversos donants de sang73. Tot plegat, afirma el Tribunal, sens
perjudici de les accions penals que s'escaiguin. El fonament de la sanció fou considerar que
l'actuació del director suposà un risc per a la salut d'uns concrets donants en no respectar-se
«elementals principis d'inexcusable observança». En el cas era d'aplicació el Decret
3326/1965, de 28 d'octubre, sobre hematologia i hemoteràpia74, la Disposició Final la del
qual feia una remissió al Ministerio de la Gobernación per al desenvolupament i concreció de
les disposicions complementàries i normes tècniques, fet que no s'havia esdevingut en el
moment de producció dels fets.

Les referides actuacions penals esmentades pel Tribunal Suprem es concretaren en la SAP
Sevilla 5.11.85, per la qual es condemnà al Director del centre de recollida de sang com autor
d'una falta d'imprudència simple amb el resultat de lesions a les penes de 10.000 ptes. de
multa i «reprensió» privada, així com al pagament de les costes i de les indemnitzacions que
corresponguessin; dues companyies asseguradores foren també condemnades com a
responsables civils directes fins al límit de la seva cobertura (tres milions). Desconeixem el
nombre d'afectats i les quanties indemnitzatòries fixades com a responsabilitat civil. Aquesta
sentència fou recorreguda en cassació i el Tribunal Suprem es pronuncià sobre ella en dues
ocasions:

- Interlocutòria TS, 2a, 29.9.88 (RAJ 1988, 7172; MP: Luis Román Puerta Luis), per la qual
es decidí la no admissió d'alguns dels motius del recurs de cassació formulats pel
demandat i per les seves asseguradores.

- STS, 2a, 13.2.89 (RAJ 1989, 1557; MP: Luis Román Puerta Luis), per la qual es
desestimaren els motius del recurs de cassació i es confirmà la sentència recorreguda.

reclamaren una indemnització de cent milions de pessetes. El Tribunal estima el recurs
contra la desestimació per silencia i estableix la indemnització de 25 milions.

73 Es tractava d'un centre de plasmafèresi, tècnica per la qual s'extreu sang al donants, se separa el
plasma de la resta de components i aquests tornen a ser transfosos al donant. Aquesta retroinjecció,
com qualifica el Tribunal, és una activitat d'alt risc de contagi de malalties.

/>•
74 BOE núm. 279, de 22 de novembre, pàg. 15.794; correcció d'errors, BOE núm. 282, de 25 de
novembre, pàg. 15.984.
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En els repertoris de jurisprudència hem sabut trobar quasi 200 sentències en les
quals es resol sobre la responsabilitat civil derivada del contagi d'una malaltia per
causa d'una transfusió amb sang contaminada o per l'ús d'hemoderivats
contaminats75, a banda dels 44 dictàmens emesos pel Consell d'Estat espanyol i pel
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana utilitzats en el treball per
motiu de l'expedient de responsabilitat administrativa que s'estava tramitant7.

Aquesta xifra creiem que no s'ha de considerar elevada. Tingui's en compte que,
oficialment, des de 1981 fins a juny de 2001, s'han registrat 1.117 casos de contagi
del VIH per causa de transfusions de sang (351 casos) o ús d'hemoderivats
contaminats (766 casos), i, tot i que no hi ha estadístiques oficials sobre contagiats
de l'hepatitis C per causa de transfusions o productes sanguinis, sabem que la xifra
de persones incloses en «ajuts socials» (de naturalesa indemnitzatòria, que més
endavant tractarem) s'apropa també a les 1.000.

75 Per un estudi de la jurisprudència espanyola sobre els casos de sang contaminada, vid. Juan
MÉJICA, Régimen jurídico del SIDA. Legislación y jurisprudencia, Comares, Granada, 1999 (on es
podran trobar fins a 55 sentències o les seves ressenyes, incloses de Jutjats de Primera Instància, tot
i que no totes resolen pretensions sobre responsabilitat civil), Joan C. SEUBA TORREBLANCA, "La
responsabilidad civil por uso de sangre o productos hemoderivados. Un estudio jurisprudenciar,
Derecho Privado y Constitución, num. 13, 1999, pàgs. 379-467 (on es treballà amb quasi 100
sentències) i, més recentment, analitzant una seixantena de sentències, Francisco COMINGES
CÀCERES, "Análisis jurisprudencial de la responsabilidad administrativa por contagio de hepatitis
C", Revista de Administración Pública, núm. 155, maig — agost 2001, pàgs. 193-222.

76 Concretament, hem pogut localitzar quatre dictàmens del Consell d'Estat i quaranta del Consell
Consultiu de la Generalitat Valenciana. D'aquests cal destacar ara, d'una banda, la reticència del
Consell Consultiu valencià a reconèixer l'existència de responsabilitat i, per tant, a atorgar
indemnització; d'una altra, l'augment espectacular del nombre de casos resolts per aquest òrgan
l'any 2000, segurament a conseqüència del «cas Maeso», que expliquem més endavant; i, finalment,
la minsa quantia indemnitzatòria que estableix en els pocs casos que aprecia l'existència de
responsabilitat. Desglossem a continuació les dades sobre els dictàmens en els quals s'ha concedit
indemnització:

- Consell d'Estat: dictamen núm. 2.933/95, de 21 de març de 1996, contagi del VIH, 16 milions de
pessetes; dictamen núm. 536/96, de 7 de març, VIH, indemnització establerta segons les taules de la
Llei d'Ús i Circulació de Vehicles a Motor; dictamen núm. 2.273/96, d'li de juliol, VHC, 15,7
milions.

- Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana: dictamen núm. 16/99, de 14 de gener;
VHC, 5 milions; dictamen núm. 267/99, de 9 de setembre, VHC, 8 milions; dictamen núm. 53/2000;
de 19 de febrer, VHC, 3 milions; diezmen núm. 136/2000, de 27 d'abril, VHC, 1,5 milions;
dictamen núm. 274/2000, de 27 de juliol, VHC, 1 milió; dictamen núm. 432/2000, de 7 de
novembre, VHC, 2 milions.
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Així mateix, el fet, primer, que no es pugui accedir ni a tota la jurisprudència

dictada per òrgans judicials (especialment, Jutjats de Primera Instància, Audiències
Provincials o Tribunals Superiors de Justícia, sent aquests'dos darrers òrgans on
finalitzen molts casos)77, ni a tots els expedients administratius dictats sobre

responsabilitat de les Administracions públiques en aquesta matèria, i, segon, que
desconeguem el nombre de casos que han estat resolts de forma transaccional o
finalitzats amb el pagament d'una companyia asseguradora, no ens permet ser niés
precisos sobre el nombre de casos 'resolts efectivament, però sí ens permet afirmar
que han de ser més dels que hem referit. Per tot plegat, si més no en aquesta

matèria, sembla deduir-se que efectivament es ventilen responsabilitats i
s'exigeixen indemnitzacions econòmiques.

1.4 Propòsit del treball. Delirhitaèió joòa/í/Và / negativa

En les pàgines que a continuació segueixen s'estudia, d'una banda, la
responsabilitat civil derivada del contagi del VIH o del VHC per causa de
transfusions sanguínies o de l'ús de productes hemoderivats contaminats, i, d'una

altra, els diversos ajuts públics previstos pels poders per a donar una resposta més
enllà de les concretes acciones de responsabilitat. S'ha pretès fer una anàlisi
exhaustiva de cadascun d'aquests grans apartats, que per aquest motiu es
divideixen en diferents sub-apartats més detallats en els quals es tracten de les
matèries concretes: legitimació activa i passiva, relació de causalitat, criteris
d'imputació, terminis i quanties indemnitzatòries, per allò que respecta a la part

que tracta de la responsabilitat civil; i beneficiaris, requisits, terminis i quanties, per
allò que pertoca als ajuts. Així mateix, també s'analitza la relació que es dóna entre
les accions de responsabilitat i els ajuts públics.

És escaient avançar ara tres criteris que hem tingut en compte en l'elaboració del
treball, sense ànims de justificar-nos:

En primer lloc, hem considerat que per realitzar una anàlisi jurídica correcta calia
un estudi previ sobre els virus concrets i sobre les malalties que causen, així com
sobre la seva incidència i el seu tractament. Per aquest motiu, en primer lloc ens
ocupem de l'anàlisi del VIH i de la SIDA, del VHC i de l'hepatitis C. Només

aquest estudi previ permet entendre el tractament que es realitza en l'apartat dedicat
als coneixements científics i desenvolupament del Dret; dit d'una altra forma,

77 Ja l'any 1995, José Luis MUGA MUÑOZ, "LaResponsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas por el contagio de SIDA", RAP, num. 136, gener-abril 1995, pàg. 279 es queixava
d'aquest fet, al qual atribuïa la dificultat de fer una recerca empírica acurada.
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quina rellevància tenen aquests coneixements científics i progressos tècnics en la
discussió sobre si ens trobem davant d'una supòsit de cas fortuït, de força major o
de riscos de desenvolupament quan el contagi s'ha produït amb anterioritat a la
identificació del virus. També seran útils aquells coneixements no legals en matèria
de identificació dels danys indemnitzables i en la concreció dels moments d'inici
de prescripció de l'acció.

Així mateix, en segon lloc, hem considerat que l'estudi seria incomplet si ens
limitéssim al cas espanyol: tant el contagi transfusional o per productes sanguinis
del VIH i del VHC ha afectat a diversos països en un mateix moment, per la qual
cosa cal veure quin tractament han rebut dels poders públics (tant en la resposta
donada pel govern, com pel poder legislatiu i, en la mesura que ha estat possible, el
judicial). No s'ha volgut fer un estudi detallat de les lleis ni de les sentències
estrangeres, sinó que el Dret comparat és utilitzat aquí com una eina per entendre
d'una forma coherent fenòmens que han afectats a milers de persones que són
ciutadanes de diferents Estats i que, per aquest motiu, resten sotmeses a diferents
ordenaments.

Finalment, en tercer lloc, volem deixar apuntat ara que cadascun dels sub-apartats
als quals hem fet referència podria ser objecte ell sol, perfectament, d'una tesi
doctoral. Per la qual cosa, si bé hem tractat (creiem que) tots els aspectes que
configuren la responsabilitat civil, només ho fem fet exclusivament des del cas que
en concret ens ocupa, el contagi transfusional. Així, p.e., tractem de la jurisdicció
competent per a conèixer dels casos de sang contaminada, però no analitzem pas
tota la problemàtica sobre la jurisdicció competent en matèria de danys en general,
ni tant sols en matèria sanitària, en particular; també s'analitzen els criteris
d'imputació, però exclusivament des de la limitació a la qual el tema ens aboca,
sense ànims de fer una revisió general sobre aquesta matèria.

No són objecte d'estudi, en canvi, tot i que en algun moment es pugui fer alguna
referència, aquelles altres causes de contagi diferents de les ara esmentades, com
són, p.e., les derivades de les relacions sexuals o l'anomenada transmissió vertical.

Tampoc ho són les concretes accions que cada sector de l'ordenament ha previst
per al fet ara objecte d'anàlisi, com, p.e., en l'àmbit del Dret penal, els fets
tipificats com a delicte, o en l'àmbit del Dret laboral, els casos d'incapacitat
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,78laboral i les sancions i recàrrecs als empresaris per no adoptar les mesures de
79seguretat necessàries .

78 Al respecte, vid. RD 1995/1978, de 12 de maig. I, respecte de la jurisprudència, específicament en
casos de contagi del VIH o del VHC, STSJ Castilla - La Mancha, Social, 29.11.99 (AS 1999,
4024).

79 Vid. p.e., STSJ Castilla - La Mancha, Social, 29.11.99 (AS 1999, 4281).
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2 ELS PROTAGONISTES

2.1 Els malalts de...

2.1.1 La SIDA

El 5 de juny de 1981, el setmanari especialitzat americà Morbidity and Mortality
Weekly Report (MMWR), editat pel Center for Disease Control (CDC), descrivia
els casos d'alguns joves homosexuals que patien una severa pneumònia que posava
en greu perill la seva vida. A més, el sistema immunologie de tres d'aquelles
persones presentava una estranya minva de limfòcits, per la qual cosa la seva

Qí\

funció protectora estava pràcticament anul·lada . La causa d'aquesta
immunodeficiència no originària era desconegut. En el número de 4 de juliol del
mateix any, el MMWR informava que en els darrers trenta mesos havia augmentat
de forma espectacular el nombre de casos diagnosticats de sarcoma de Kaposi entre
membres de la comunitat homosexual81. Donat que els primers casos d'aquesta
desconeguda malaltia es produïren entre homosexuals, aquesta fou denominada
«GRID» (Gay Related Immuno Deficiency).

El terme «SIDA» no fou emprat fins el setembre de 198282, defmint-se llavors corn
«una malaltia predictiva d'un defecte en el sistema immunologie que es produeix
en una persona per una causa desconeguda que provoca una minva de resistència
davant d'una malaltia».

Entre I'l de juny de 1981 i el 15 de setembre de 1982, s'havien notificat al CDC 593 casos
de SIDA, dels quals en 243 s'havia produït la mort de l'afectat (41%). El 80% dels casos es
concentrava a sis gran àrees metropolitanes, destacant la incidència a San Francisco i a Nova
York. En el 75% dels casos, el contagi s'havia produït en homes homosexuals o bisexuals,
dels quals un 12% s'injectava drogues per via intravenosa. En el grup de casos
d'heterosexuals contagiats, el percentatge de consumidors de drogues era del 60%. Segons
distribució racial, el 6,1% dels contagiats eren haitians.

"Pneumocystis Pneumònia - Los Angeles", 30 MMWR 250 (1981), June 5,. Disponible a
http://www.cdc.gov/hiv/pubs/mmwr/mmwrQ5jun81 .pdf.

81 "Karposi's Sarcoma and Pneumocystis Pneumonia Among Homosexual Men - New York City
and Californià", 30 MMWR 305 (1981), July 4, disponible a
www.cdc.gov/hiv/pubs/mmwr/mmrw04jul81 .pdf.

82 "Current Trends Update on Acquired hnmune Deficiency Syndrome (AIDS) — United States", 31
(37) MMWR 507-508; 513-514, September 24, 1982. L'article es pot trobar a
http://www.cdc.gov/epo/mmwr/preview/mmwrhtml/00001163.htm.

33



2.1.1.1 Descripció de la malaltia

La definició de la SIDA s'ha anat modificant a mesura que.es coneixien millor les
manifestacions clíniques de la infecció amb VIH83. Actualment, la SIDA es
defineix com una malaltia caracteritzada per la presència d'una o més malalties
indicadores. Així, si la persona no té cap deficiència en el sistema immunologie84 i
si els resultats dels anàlisis sobre possible infecció pel VIH no són concloents (o no;.
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s'han realitzat), el diagnòstic com a definitiu de determinades malalties permet
dir que la persona pateix de la SIDA. I, d'una altra banda, amb independència de
l'existència d'una altra causa d'immunodeficiència i si hi ha confirmació de la

;;.. ->-3s.
infecció del VIH per part del laboratori, la presència d'unes altres malalties,
diagnosticades de forma definitiva86 o, fins i tot en alguns casos, de forma
presumptiva87, també permet concloure que la persona pateix la SIDA.

L'any 1993, el CDC adoptà el criteri de diagnosticar a una persona com a malalta de la SIDA
quan en un individu VIH positiu el recompte de les cèl·lules T CD4 és menor a 200 cèl·lules

83 La literatura mèdica al respecte és ingent i de difícil enteniment per aquells no avesats a les
ciències de la naturalesa, més concretament, a la medicina, biologia i química. Tot i però, existeixen
articles força entenedors sobre el funcionament i les característiques de la SIDA. Així, Alexandra
M. LEVINE, "Acquired Immunodeficiency Syndrome: The Facts'", 65 S. Cal. L. Rev. 423 (1991);
Michael W. ADLER, "ABC of AIDS. Development of the epidemic", BMJ, vol. 322, 19 May 2001, p.
1226-1229.

84 El sistema immunologie és aquell pel qual el cos humà es defensa dels agents nocius que l'han
envaït, els quals s'anomenen, de forma genèrica, «antigens» i està format per cèl·lules i per
proteïnes, les quals es troben a la sang. Els components cel·lulars són els granulòcits, els monòcits
(o macròfags) i els limfòcits; i els de naturalesa proteïnica són les immunoglobulines, les citoquines
i les proteïnes de complement. El cos respon a la presència d'antígens mitjançant un complex
procés, que encara està sent objecte d'estudi: en primer lloc, actuen els granulòcits i els macròfags,
així com per les immunoglobulines (anomenades llavors 'anticossos') i per les proteïnes de
complement; després actuen els limfòcits, que interactuen amb els marcatges i generen anticossos
més específics. Els anticossos són elaborats pel sistema limfàtic (ganglis limfàtics, medul·la òssia).

85 Concretament, entre d'altres, presència de limfomes (el limfoma és el nom genèric de diversos
tipus de tumors malignes dels ganglis limfàtics), candidiasis oral, citomegalovirus, herpes,
pneumònia per Pneumocystis carinii, sarcoma de Kaposi (que és un tumor maligne dels vasos
sanguinis) i toxoplasmosi cerebral (la toxoplasmosi és una malaltia que, si afecta al cervell, pot
causar disfuncions neurològiques i demència. Es manifesta en la pèrdua de la capacitat per
concentrar-se i de la memòria, produint-se, fins i tot, 'buits', en la tremolor de les extremitats i
sensació de formigueig o pèrdua del tacte).

86 Infeccions bacterianes recurrents, sarcoma de Kaposi, diferents tipus de limfomes, salmonel·losi,
pneumònia recurrent i càncer cervical.

S
7 Candidiasis, inflamació de la retina (retinitis) per citomegalovirus amb pèrdua de visió, sarcoma

de Kaposi, pneumònia per Pneumocystis carinii i toxoplasmosi cerebral, entre d'altres.
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per mil·límetre cúbic de sang. Aquesta definició no és la que s'utilitza a Europa, on el
diagnòstic de la SIDA segueix fent-se segons la concurrència de les malalties indicadores
que s'han esmentat.

Així mateix, també és possible que la persona afectada pateixi un estat generalitzat
de decaïment, el qual ha estat anomenat ARC (de l'anglès, AIDS-related complex),

que consisteix en perdre pes, fatigar-se fàcilment, tenir mals de cap i dolor
muscular generalitzat i patir processos febrils. Aquests símptomes, en canvi, no es
presenten en una persona que nç té alterat el sistema immunologie.

' ' / ' ' " • • .

L'esmentada deficiència del sistema immunologie és deguda a la infecció que el
no on

VIH (vid. infra al respecte) realitza d'un tipus de limfòcits , els T CD4 , que són
uns dels encarregats en el sistema immunologie de la persona de reconèixer

l'antigen que ha dé se¿ 'de'i^ruift. Atestà incapacitat de reacció s'anomena
immunodefíciència i f jWríÜét' l'actúàcíó' ! de les esmentades «infeccions
oportunistes».

Les infeccions oportunistes són aquelles infeccions causades per un organisme que
normalment conviu amb l'ésser humà i que no li causa cap malaltia degut al sistema
immunologie de la persona. El fet que el sistema immunologie sigui destruït permet a dit
organisme produir la infecció. El supòsit més habitual d'infecció oportunista en els casos de
SIDA és la pneumònia causada pel fong Pneumocystis carinii, que habitualment es troba a
l'ambient i que no provoca malalties a les persones amb el sistema immunologie minvat.

Des que una persona és infectada amb el VIH fins que pot ser diagnosticada de la
SIDA transcorre un termini de temps que, en termes generals, va des dels set als
deu anys, tot i que s'han descrit casos en els quals s'han manifestat els símptomes
de la malaltia només en divuit mesos. El termini és més breu en els casos d'infants

Els limfòcits, que són un dels components cel·lulars del sistema immunologie, potser el més
important, són classificats en dos tipus: els limfòcits B i els limfòcits T. Els tipus B són els
encarregats de la creació d'immunoglobulines, mentre que els T s'encarreguen d'atacar i de destruir
directament els antigens. Els limfòcits T són predominants, doncs representen el 70% dels limfòcits.
Així mateix cal destacar la capacitat de 'memòria bioquímica' de tots dos tipus de limfòcits respecte
d'antígens contra els quals s'ha s'havia reaccionat.

89 Els limfòcits T4 foren descoberts l'any 1974 per Peter C. Doherty (Austràlia, 1940) i Rolf M.
Zinkernagel (Riehen, Suïssa, 1944). Vid. R. M. Zinkernagel, P. C. Dohety, "Restriction afin vitro T
cell-mediated cytotoxicity in lymphocytic choriomeningitis within a syngenic and semiallogeneic
system", Nature 248, 701 -702, 194; "Immunological surveillance against altered self components by
sensitized T lymphocytes in lymphocytic choriomeningitis", Nature 251, 547-548, 1974. Aquest
descobriment i la importància que representà per impulsar posteriors investigacions en el camp del
sistema immunologie determinaren la concessió del Premi Nobel en Fisiologia o Medicina l'any
1996. Vegi's al respecte www.nobel.je/medicine/laureates/1996/index.html. on pot trobar-se,
també, una autobiografia dels descobridors. També reberen l'Albert Lasker Award for Basic
Biomédical Research l'any 1995.
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infectats durant el període de gestació o de nens que tenen deficiències de Factor
VIII (hemofílies). Per fer referència al temps existent entre la infecció del virus i la
manifestació de la simptomatologia típica de la SIDA s'usa el terme «període
latent». Si bé el virus no s'ha manifestat en aquesta fase, sí que és capaç de
transmetre's a altres persones.

La història natural de la infecció del VIH fins que es diagnostica la SIDA es descriu en
diferents fases, en les quals es té en compte, entre d'altres factors, el nombre de CD4. Així,
es distingeix entre; 1) infecció aguda; 2) malaltia precoç (el nombre de CD4 és major a
500/mm3); 3) malaltia en fase intermèdia mitja (CD4 = 500-200); 4) malaltia en fase tardana
(CD4 = 200-50); i 5) fase avançada (CD4 < 50)90.

Ara bé, també cal saber que no necessàriament una persona contagiada peí VIH ha
de desenvolupar la malaltia. En alguns casos, després de més de deu anys des del
contagi, no s'han manifestat els símptomes. Els científics encara estan investigant
el perquè d'aquest fenomen.

Aquesta distinció entre persones contagiades amb el VIH i persones que són
diagnosticades amb la SIDA, així com la distinció entre les diferents fases de la
història natural del VIH ens semblen importants a efectes jurídics, com més
endavant es veurà (especialment, per a les qüestions referides a l'inici dels terminis
de prescripció, així com a la valoració del dany indemnitzable).

2.1.1.2 El Virus d'Immunodeficiència Humana

A principis dels vuitanta es desconeixia la causa que provocava la SIDA,
formulant-se llavors diverses hipòtesis91. Avui és pacífic, en els àmbits científics,
que el causant de la SIDA és el virus d'immunodeficiència humana (VIH).

No obstant aquest consens científic, encara podem trobar detractors d'aquesta afirmació: des
d'iniciats que, irresponsablement, pengen informació d'aquesta mena a Internet , fins a

90 "Recomendaciones del Consejo Asesor Clínico del Plan Nacional sobre el SIDA", num. 7,
novembre de 1996.

91 Des d'hipòtesis científiques que l'avenç de la investigació ha refutades, fins a hipòtesis amb un
contingut moral i religiós, mitjançant les quals es qualifica l'epidèmia de la SIDA com el càstig diví
del S. XX.

92 Vegi's, p.e., http://free-news.org (consulta: 7.03.01), on es poden trobar afirmacions com ara que
el VIH no és el causant de la SIDA i es dubta sobre l'existència mateixa del VIH. De forma
provocativa, en aquesta pàgina s'ofereix un pr*mi a aquella persona que pugui demostrar, de forma
científica, l'existència del VIH. Pàgines semblants: http://www.aidsmyth.com o
htto://www.rethinking.ore .
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líders polítics93 que, amb les seves afirmacions i, conseqüentment, les seves decisions
governamentals94, hipotequen el futur del seu país, passant també per científics95. En contra
d'aquestes afirmacions, i aprofitant la celebració de la XIII Conferència Internacional de la
SIDA (Durban, Sud-àfrica, 9-14 de juliol de 2000), la revista Nature publicà l'anomenada
Declaració de Durban96, en la qual reconeguts científics i investigadors d'arreu del món
sostenen que el causant de la SIDA és el VIH.

A principis de 1983, Luc Montagnier (Chabris, Indre, França, 1932) i el seu grup
de treball a l'Institut Pasteur de París identificaren el LAV (Lymphadenopathy
Associated Virus)91 com el virus causant de la SIDA, fent-se públics aquests
resultats el maig d'aquell any98.

L'atribució a Montagnier del descobriment que el VIH causa la SIDA no fou pacífica. De
forma quasi coetània als seus treballs, hi havia altres grups d'investigadors fent recerca en la
causa de la SIDA, sent el més rellevant el dirigit per Robert C. Gallo (Connecticut, Estats
Units, 1937) al Laboratory of Tumor Cell Biology del National Cancer Institute" (Bethesda,
Maryland, Estats Units). El Prof. Gallo havia descobert amb anterioritat altres virus que

93 Així, trobem el cas (únic) del president de la República de Sud-àfrica, Thabo Mbeki. Llavors ho
anuncià; la polèmica es desfermà en celebrar-se a Durban (Sud-àfrica) la XIII Conferència
Internacional de la SIDA (9-14 de juliol de 2000). La pàgina web d'aquesta conferència és
http://www.aids2000.com .

94 Com ara, prohibir (o, el que és el mateix en determinats països, deixar de subministrar) l'ús
d'antiretrovirals.

95 Peter H. DUESBERG, "HIV Is Not the Cause of AIDS", Science, Vol. 241, p. 514-517, July 29,
1988. Segons l'autor, el VIH no és la causa de la SIDA perquè no es compleixen els postulats de
Koch i Henle ni altres regles fonamentals de la Virología.

96 Nature, 406, 15; 2000. El text també es pot trobar a http://www.durbandeclaration.org .

97 De fet, la denominació del virus també fou objecte de disputa entre el grup de Gallo i el de
Montagnier. Aquell sostenia en un principi que el que seria qualificat posteriorment com a VIH era
un tipus de HTVL, motiu pel qual el qualificà inicialment «HTVL-3». Montagnier, en canvi, negava
aquest parentiu i considerava que es tractava d'un de diferent, denominant-lo «LAV» i «IDAV»
(Immune Deficiency Associated Virus). Finalment, un comitè de nomenclatura, presidit per Harold
Varmus, director del NIH, imposà el terme «VIH» com a denominació. Durant tota aquesta disputa,
a més, s'havien presentat diferents patents: una del HTVL-3 i una altra del LAV. La polèmica acabà
amb l'acord al qual hem fer esment anteriorment. Per a més detalls sobre aquesta apassionant
història, Luc MONTAGNIER, Sobre virus y hombres..., pàgs. 48-88.

98 F. BARRÉ-SINOUSSI, J. C. CHERMANN, F. REY, M. T. NUGEYRE, S. CHAMARET, J. GRUEST, C.
DAUGET, C. AXLER-BLIN, F. VÉZINET-BRUN, C. Rouzioux, W. ROZENBAUM, L. MONTAGNIER,
"Isolation of a T-Lymphotropic Retrovirus from a Patient at Risk for Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS), Science, Vol. 220, No. 4599, 20 May 1983, p. 868-871.

/»
99 http://www.nci.nih.gov. Actualment, Robert C. Gallo és director de l'Institut de Virología
Humana de la Universitat de Maryland (Baltimore, Maryland, Estats Units) (http://www.ihv.org).
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afectaven el sistema immunologie100, i havia afirmat que un de descobert posteriorment, el
HTVL-3, era la causa de la SIDA101, però no havia aïllat el virus i els seus resultats havien
estats fets públics sense prèviament comparar el LAV amb el HTVL-3, fet contrari a la
deontologia en les investigacions. La polèmica sobre la paternitat del descobriment i sobre la
titularitat de les patents així com sobre la seva forma d'explotació i conseqüències
econòmiques acabà amb un Acord signat a la Casa Blanca (Washington), en presència dels
llavors President Ronald Reagan i Primer Ministre Jacques Chirac: el NIH i l'Institut Pasteur
esdevindrien cotitulars de les dues patents sol·licitades (LAV i HTVL)102.

L'any 2000, Montagnier i Gallo reberen conjuntament el Premi espanyol Príncep
d'Astúries d'Investigació Científica i Tècnica, en reconeixement de «l'originalitat,
qualitat i extensió de la tasca científica, així com [de] la transcendència pràctica per
al diagnòstic, prevenció i tractament de la infecció pel virus de la
immunodeficiència humana i la SIDA»l03.

2,1.1.2.1 Descripció del virus .

El VIH és un retrovirus, concretament el tercer retrovirus limfotròpic humà
descobert104.

Els virus són agents infecciosos que despleguen la seva activitat parasitària dintre de les
cèl·lules que contagien; en aquest sentit, estan mancats de vida independent. Són tan petits105

que només poden ser observats amb un microscopi electrònic (les bactèries, en canvi, i altres
microorganismes poden ser estudiats amb microscopies òptics). Per aquest motiu, tot i queja

100 Concretament, els HTVL-1 i HTVL-2 (HTVL = Human T Leukemia Virus), causants de
determinants tipus de leucèmies. Motiu pel qual li fou concedit el Lasker Foundation Basic Medical
Research Award (1982).

101 L'any 1986 va rebre el Lasker Foundation Clinical Medical Research Award [segueix cita textual
extreta de la pàgina web de la Lasker Foundation] «for determining that the retrovirus now know as
HIV-1 is the cause of acquired immune deficiency syndrome (AIDS)». El premi va ser compartit
amb Myon Essex, que havia investigat l'impacte de la infecció retroviral en el sistema immunologie
humà, i amb Luc Montagnier [segueix cita textual] «for detecting a retrovirus later identified as the
cause of AIDS».

102 Luc MONTAGNIER, Sobre virus y hombres..., pàgs. 86-87 descriu aquest procés i el tractament
desigual en els pagaments.

103 Més informació a http://wvvvv.fpa.es (Fundación Príncipe de Asturias).

104 Els anteriorment descoberts, justament per Robert Gallo, eren els HTVL-1 i HTVL-2.
/*

Els virus més petits fan entre 18 i 20 nanometres, i els més grans o superen els 100 nanometres
(1 nanometre = 1 milionèsima part d'l mil·límetre).
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des de finals del segle XIX106 es coneixia de l'existència dels virus, no fou fins la invenció i
perfeccionament del microscopi electrònic que no es desenvolupà la virología. La seva
composició consisteix, d'una banda, d'un embolcall de. proteïnes i, d'una altra, d'àcid
ribonucleic (ARN)'07 o d'àcid desoxiribonucleic (ADN). .

Els retrovirus són un tipus de virus que es caracteritzen per transformar la seva informació
genètica, que consisteix en ARN, en ADN. Aquest procés de transformació s'anomena
transcripció inversa i es realitza mitjançant un enzim, anomenat transcriptasa inversa. Els
retrovirus poden ser classificats en tres famílies: oncovirus (causants de.càncer; així, HTLV Í
i II); lentivirus (com ara el VIH o el SIV) i escumavirus (no estan 'associats a malalties
humanes).

Existeixen diferents variants del VIH i subtipus, que s'identifiquen amb lletres de
l'abecedari. La variant VIH-1 és la més comuna entre les persones contagiades.

El virus roman latent, la qual cosa complica encara més el seu tractament. Així
mateix, té una capacitat de mutació molt ràpida, fet que explica el gran nombre de
soques («cepas») que existeixen i la velocitat amb què el virus desenvolupa
resistència a la medicació antiviral.

Des del contagi del VIH fins que aquest és pot detectar poden transcórrer uns sis
mesos. En aquest sentit, una persona pot ser portadora del VIH però en canvi no
manifestar els símptomes, per la qual cosa se la qualifica d'asimptomàtica.

2.1.1.2.2 Mètodes de detecció

Com hem vist, a principis de 1983 s'aïllà el VIH, tot i que ja des de mitjans de
1982 se sospitava que la sang era un medi capaç de transmetre la malaltia. No
obstant, els progressos tecnològics i les discussions sobre la paternitat del
descobriment del VIH i la seva atribució com a agent causal de la SIDA, així com

106 L'any 1892 el botànic rus Dmitri I. Ivanovsky (1864-1920) demostrà - sense saber-ho - 1'
existència dels virus: tot estudiant una malaltia de les plantes de tabac, realitzà l'experiment de
passar fulles esmicolades d'una planta malalta per un filtre dissenyat per separar bactèries. Observà
que el líquid resultant encara era capaç de contagiar plantes sanes i pensà que això era degut al fet
que el filtre era defectuós. El que havia passat, veritablement, és que s'havien filtrat virus i no pas
bactèries, com ell pensava. L'any 1898, el botànic holandès Martinus W. Beijerinck (1851-1931)
repetí l'experiment i conclogué que l'agent infecciós no era una bactèria sinó un virus, imposant
aquest nom per influència del significat llatí de la paraula, que és el de 'verí'.

107 L'any 1935 Wendell Meredith Stanley (1904-1971) demostrà que els virus estaven composais
per l'embolcall de proteïnes i per ARN. Aquest descobriment li suposà l'atorgament (compartit) del
Premi Nobel de Química l'any 1946 (vid. al respecte www.nobel.se/chemistry/1946).
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sobre els drets de propietat intel·lectual que se'n derivaven, no facilitarien tests de
detecció fins l'any 1985, i a partir d'aquest any, s'anirien millorant.

El 2 de març de 1985, la FDA aprovà el test ELISA («Enzyme Linked Immunoabsorbent
Assay») i recomanà el seu ús immediat als Bancs de Sang. L'Associació Americana de
Bancs de Sang no l'exigí fins 1' 1 de juliol de 1985. La FDA establí finalment l'obligació d'ús
el 5 de juliol de 1988. Altres test posteriors, a banda de la millora de l'esmentat (test de
segona generació,...) són el Wester Blot, RIPA («Radioimmune Precipitation Assay») i la
tècnica de la immunofluorescència.

I altres proves que s'utilitzaren abans de les de detecció del virus foren purgar la sang (de fet,
el novembre de 1985, la Comissió Assessora de la SIDA de Catalunya ja ho recomanà) i
l'anamnesi, que consisteix en la recopilació de dades de la història clínica d'una persona per,
posteriorment, excloure de la donació aquelles que pertanyen a grups de risc.

Actualment, es discuteix sobre l'oportunitat d'introduir el NAT («Nucleic Acid
Amplification Test»): aquest test, el més recent, es constitueix com el més segur108 perquè és
capaç de detectar si la sang està contaminada per algun virus tot i que el donant hagi realitzat
la donació durant l'anomenat 'període finestra'109. Als Estats Units, aquest mètode s'ha
començat a implementar a partir de l'abril de 1999. Aquest test és capaç de detectar la
presència del VIH-1 i del VHC en la sang (actualment comercialitzat per Genprobe/Chiron -
test únic pels dos virus — i per Roche — test únicament pel VHC — ). A Espanya, la
introducció d'aquest test s'ha discutit en ocasió de garantir la qualitat de les donacions de
sang a efectes de detectar el VHC110.

2.1.1.3 L'origen de la SIDA

El desconeixement sobre l'origen de la SIDA, el seu desenvolupament i forma de
transmissió i, per tot plegat, la forma de combatre'l, han produït durant molts anys
un profund desconcert a la classe mèdica i una gran sensació d'inseguretat a la
societat.

108 Donat que és molt recent aquest test, German F. LEPARC, "Nucleic Acid Testing...", adverteix
que encara és massa d'hora per avaluar l'impacte de la introducció d'aquest test en el sistema de
subministrament de sang als Estats Units.

Donació realitzada després de ser infectat el donant pel virus però abans que sigui aquest
detectable pels mètodes de detecció existents, que es basen en la seroconversió

110 DS Senat, Ple, Núm. 33, de 20 de febrer de 2001, pàgs. 1838-1846; Moció «Del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al Gobierno a que recomiende la detección
del antígeno del virus de la hepatitis C como medida de seguridad de la sangre y hemoderivados en
su uso terapéutico» (662/000095). La moció va ser aprovada.
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Efectivament, en l'actualitat encara es formulen diferents hipòtesis sobre com

s'originà aquesta malaltia, que es manifestà entre les persones a principis de la

dècada dels vuitanta111.

Sembla existir consens a la comunitat científica en el fet que el VIH, el virus
causant de la SIDA, prové d'un virus semblant, el SIV (virus d'immunodeficiència
simia), que es desenvolupà en els ximpanzés, tot i que es desconeix com s'originà
el virus. ' > \ < • ( i • / • > i > í , '

.i ï 1 ^ i • • ' , :
En allò que no existeix acord, però, és en com el SIV passà de l'espècia animal a
l'humanal. Diferents respostes s'han presentat al públic en general i a la comunitat
científica en particular. Algunes d'aquestes han esdevingut especialment
polèmiques. /h,s / ( ï , ( / ( h , ,

' • ' , - , . , v , . " . • ;
a) Edward Hooper ha sostingut en el seu llibre «The River: À Journey to the

Source of HIV aftfl AIDS»112 que l'origen del contagi i pandemia de la
SIDA s'ha de trobar a les investigacions que l'Institut Wistar113, de

111 No obstant, Tuofu Zku, Bë'tie;T! KORBËR, André J. NAHMIAS, Edward HOOPER, Paul M. SHARP,
David D. Ho, An African HIV-1 sequence from 1959 and implications for the origin of the epidemic,
Nature, num. 391, 1998, pàgs. 594-597, han identificat un subtipus del virus que causa la SIDA, el
HIV-1, que ja circulava poc abans del 1959 a l'actual Kinshasa (República Democràtica del Congo;
fins el 30 de juny de 1960, Leopoldville, Congo Belga), tot i que sense manifestar-se.

Casos posteriors referits per la literatura mèdica, i anteriors a l'aparició massiva de l'epidèmia en els
anys vuitanta, són el d'un mariner de Manchester que morí el 1959 d'una malaltia amb símptomes
semblants als de la SIDA (vid. G, WILLIAMS, T. B. STRETTON, J. C. LEONARD, "Cytomegalic

inclusion disease and pneumocystis carinii infection in an adult", Lancet, num. ii, 1960, pàgs. 951-
955; idem, "AIDS in 1959?", Lancet, num. ii, 1983, pàg. 1136; G. CORBITT, A. S. BAILEY, G.
WILLIAMS, "HIV infection in Manchester, 1959", Lancet, num. 336, 1990, pàg. 51; Tuofu ZHU,
David D. Ho, "Was HIV present in 1959?", Nature, num. 374, 1995, pàgs. 503-504; E. HOOPER, W.
D. HAMILTON, "1959 Manchester case of syndrome resembling AIDS", Lancet num. 348, 1996,
pàgs. 1363-1365) i el d'una família noruega en la qual es detectà la presència del HIV-1 en les
anàlisis de seqüències de material clínic obtingut entre 1971 i 1976 (vid. S. S. FROLAND, ET AL.,
"HIV-1 infection in Norwegian family before 1970", Lancet, num. i, 1988, pàgs. 1344-1345; T. 0.
JONASSEN, ET AL., "Sequence analysis ofHIV-1 group O from Norwegian patients infected in the
1960s", Virology, num. 231, 1997, pàgs. 43-47).

112 Edward HOOPER, The River: A Journey Back to the Source of HIV and AIDS, New York, Little,
Brown, 1999. Una bona crítica de l'extens llibre (unes 1100 pàgines) és la realitzada per The
Economist, November 13th 1999, Review of Books, pàg. 3, en la qual es lloa l'esforç realitzat per
l'autor però se l'acusa de no haver aportat les proves convincents per a defensar la seva tesi.

113 www.wistar.upenn.edu. Wistar desenvolupava les investigacions, mentre que la vacuna era
produïda per Wistar i per Recherche et Industrie Thérapeutiques (RIT), empresa belga fundada el
1945, que actualment pertany a GlaxoSmithKline Biologicals (www.gsk.com).
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Filadèlfia (EE.UU.), realitzà en el Congo belga durant les darreries dels
anys cinquanta per a desenvolupar una vacuna contra la poliomielitis a
l'Àfrica. Segons l'opinió de l'autor, en l'elaboració de la vacuna
s'utilitzaren els ronyons de ximpanzés contagiats amb el SIV. La tesi, però,
no és nova: l'any 1992 Tom Curtis acusà a l'Institut Wistar dels mateixos
fets en un article publicat a la revista «Rolling Stone Magazine» .

L'Institut Wistar i els dos principals responsables del projecte de
desenvolupament de la vacuna, l'ex-Directora Hilary Koprowsky i 1'ex-
Director Stanley Plotkin, refusaren la hipòtesi de Hooper per mancada de
fonament i perquè els ximpanzés només foren utilitzats per a sotmetre a
proves la vacuna, però no per produir-la. La vacuna, afirmaren, es produí
amb teixits renals de ximpanzés asiàtics, ronyons en els quals no es troba
cap indici ni del VIH ni del SIV115.

I per demostrar que actuaren d'aquesta forma i que, per tant, no
intervingueren en l'origen de l'epidèmia de la SIDA, l'Institut Wistar
anuncià el 9 de novembre de 1999 que permetria l'estudi de les
investigacions dutes a terme en el seu laboratori116. Els estudis ja s'han
realitzat117 i d'ells es desprèn que els ronyons no estaven contaminats, per la
qual cosa la hipòtesi de Hooper sembla ja totalment refusada.

114 Tom CURTIS, "The Origin of AIDS", Rolling Stone Magazine, March 19th, 1992. El text de
l'article pot trobar-se a http://www.whale.to/Vaccines/curtis.htm . La revista decidí publicar una
nota d'aclariment sobre aquest article després que una prova realitzada per l'Institut Karolinska
d'Estocolm sobre els teixits resultés negativa, en allò referit a la presència del virus. Així mateix, la
Dra. Koprowsky presentà una demana contra en Tom Curtis per motiu del contingut de l'article
abans esmentat.

115 Vegi's, en aquest sentit, la darrera publicació, de tota una sèrie que ha cercat sempre desmentir
l'acusació, d'un dels implicats a Stanley A. PLOTKIN, "CHAT Oral Polio Vaccine Was Not the
Source of Human Immunodeficiency Virus Type 1 Group M for Humans" Clinical Infectious
Diseases 2001; 32: 1068-84. Una pagina especialment interessant pel material que conté relacionat
amb la vacuna de la polio i l'origen de la SIDA és
wwvv.uow.edii.au/arts/sts/bmartin/dissent/docuiTients/AIDS (consulta: 7.5.01).

116 El País, dimarts, 9 de novembre de 1999.

117 Philippe BLANCOU, Jean-Pierre VARTANIAN, Cindy CHRISTOPHERSON, Nicole CHENCINER,
Claudio BASILICO, Shirley KWOK, Simon WAIN-HOBSON, "Polio vaccine samples not linked to
AIDS", Nature, 410, 1045-1046 (2001); N. BERRY, C. DAVIS, A. JENKINS, D. WOOD, P. MINOR, G.
SCHILD, M. BOTTIGER, H. HOLMES, N. ALMOND, "Analysis of oral polio vaccine CHAT stocks",
Nature, 410, 1046-1047 (2001); Andrew RÍMBAUT, David L. ROBERTSON, Oliver G. PYBUS,
Martine PEETERS, Edward C. HOLMES, "Phytogeny and the origin ofHIV-1", Nature, 410, 1047-
1048 (2001). Els esmentats autors pertanyen a diferents centres de reconegut prestigi en la
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b) Bette Korber, científica del Los Alamos National Laboratory (New
Mexico), ha qualificat la teoria d'Edward Hooper, en una ponència
presentada a la 7a Conferència sobre " Retrovirus i Infeccions
Oportunistes118, com a «escenari improbable». Aquesta qualificació és el
resultat d'una investigació consistent en estudiar les seqüències genètiques
de les varietats del VIH-1 i posar-les en relació amb un model matemàtic
usat per a estudiar l'evolució molecular. Korber i el seu equip
d'investigació han arribat a la conclusió que el contagi del virus del

> I 1Q

ximpanzés als humans es produí durant els anys trenta a l'Africà central .
Tot i que es desconeix com passà el virus d'una espècie a una altra , s'han
identificat algunes possibles causes que expliquen la ràpida difusió del
virus: des de la construcció de línies ferroviàries i de carreteres fins a la
captura i trasllat d'animals africans a zoològics i circs d'arreu del món.

c) Sembla que la tesi més acceptada actualment que expliqui com es produí
el salt del virus d'una espècie a una altra consisteix en el contacte directe
d'una persona - segurament amb una ferida oberta - amb la sang d'un
ximpanzé, probablement quan el ximpanzé estava sent esquarterat per a
posteriorment consumir-lo121. Aquesta era una pràctica estesa a determinats
territoris de l'Àfrica sub-sahariana. Aquesta explicació cal entendre-la en

investigació. Així, Institut Pasteur, Departament de Microbiologia de la Facultat de Medicina de la
Universitat de Nova York i Departament de Malalties Contagioses de Reche Molecular Systems,
respecte als autors del primer article; National Institute for Biological Standards and Control (Regne
Unit) i Karolinska Institute (Suècia), respecte els del segon; i Departament de Zoologia de la
Universitat d'Oxford i Laboratori de Retrovirus de Montpellier, respecte els del tercer.

D'altra banda, també cal esmentar que el 22 de setembre de 2000 la prestigiosa Royal Society de
Londres celebrà una reunió en la qual es debatí sobre aquest tema, arribant-se també a una conclusió
negativa. Més informació a Philosophical Transactions: Biological Sciences, Vol. 356, No. 1410,
2001, on es recullen els diversos articles on es recullen les ponències llavors presentades; molt més
breument, "Rejection of hypothesis associating an experimental polio vaccine with the origin of

HIV", Weekly Epidemiological Record, No. 49, 8 December 2000, pp. 406-407.

118 San Francisco, Estats Units, 30 gener - 4 febrer 2000, http://www.retroconference.org .

119 Aquesta hipòtesi ha estat recollida tant per la premsa no especialitzada (així, El País, dimecres, 2
de febrer de 2000, pàg. 28), com per l'especialitzada (Joan STEPHENSON, "HIV's Origins Traced to
1930s", JAMA, March 8, 2000, Vol. 283, No. 10, 1279).

12 Els científics sospesen diferents possibilitats, com ara contactes amb els animals durant caceres i
matança i ingestió d'animals contaminats (així, Joan STEPHENSON, HIV's Origins, cit.).

121 En aquest sentit, Anthony S. FAUCI, "JÇhe AIDS Epidemic. Considerations for the 21st Century",

The New England Journal of Medicine, Vol. 341, No. 14, September 30, 1999, p. 1046-1049 (p.
1046).

43



les seves coordenades: és possible que el fet es produís fa molts anys (com
de fet apunta l'estudi de Korber o la literatura mèdica de la primera meitat
de segle), i només quan coincideixen determinades condicions socials i
demogràfiques és possible que el virus s'escampi per arreu del món. És per
aquest motiu que Luc Montagnier distingeix entre l'origen del virus i
l'origen de l'epidèmia , I en aquest sentit, les migracions massives d'àrees

rurals o àrees urbanes, la .realització ,de pràctiques sexuals no segures i,

també en bona mesura, el subministrament de la sang a països
desenvolupats, provocà là ràpida difusió del virus.

2.1.1.4 Els tractaments o,,!/;, ,,, ,, ir ;;

Transcorreguts més de vint anys des.de l'aparició de la SIDA, encara no s'ha
_ f ' " " , - ' ' • " ".< '• '"'! • " . . . > > ' ! ' > ' ' ' v !í ! . ' , ' - . - ' . ' ' '

descobert un tractament definitiu, en el sentit de fer desaparèixer la infecció. El
tractament que ha resultat més efectiu consisteix en els antiretrovirals.
Concretament a Espanya, el seu ús ha suposat un canvi en la concepció de la

malaltia, passant de la qualificació de 'malaltia letal' a «malaltia crònica». En
aquest sentit, la mortalitat s'ha reduït fins a un 80%. Així mateix, l'esperança de
vida des que es contreu la malaltia supera ja actualment els vint anys.

Els antiretrovirals han variat molt des que es començaren a utilitzar. Inicialment, es
prescrivien combinacions de fàrmacs, concretament d'AZT. Ara bé, aquest tractament, a
banda de no ser una solució final a la malaltia, presentava un seguit de problemes: d'una
banda, requeria molta constància en el pacient, qui cada dia havia de prendre entre 20 i 25
pastilles, d'una altra, interrompre'l suposava no únicament suspendre el tractament sinó
també enfortir o reforçar el virus123, el qual té una gran capacitat per canviar i enfortir-se
respecte dels tractament; finalment, provocava importants efectes secundaris, com ara
generar toxicitat a llarg termini o patir canvis metabòlics o morfològics. En una fase
posterior i molt més actual, per tal de facilitar prendre aquestes combinacions de fàrmacs,
s'elaboraren teràpies consistents en una única pastilla que conté la combinació de fàrmacs124.

122 Luc MONTAGNIER, Sobre virus y hombres..., pàgs. 120-139. L'autor considera com a possible
causa de transmissió del virus als homes les mossegades realitzades per uns determinades mones,
les mangabey, amb motiu del seu ensinistrament o durant la pràctica de jocs (pàg. 121).

123 A Catalunya, per combatre aquest incompliment en el seguiment de la teràpia antiretroviral en
els casos d'infants, s'instà al Govern, mitjançant una proposició no de llei, a impulsar un programa
d'assessorament i ajut domiciliari a les famílies de nens afectats per la SIDA per tal d'assegurar la
correcta administració de la teràpia (BOPC núm. 47, de 20 d'abril de 2000, pàg. 11. Proposició
presentada pel Grup Parlamentari Popular).

*
124 En el Regne Unit, ja es comercialitza el producte Trizivir, de GlaxoSmithKline, que conté, en
una única píndola, zidovudine, lamivudine i abacavir (BMJ 322, 20 January 2001, p. 126).
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I ja més recentment, la Unió Europea ha aprovat la comercialització del medicament
Lopinavir, desenvolupat de Abbott Laboratories i comercialitzat als Estats Units amb el nom
de «Kaletra». Aquest medicament té una gran eficàcia antiviral, permet una reconstitució
important del sistema immunologie, gaudeix d'una bona durabilitat i no provoca .importants
efectes secundaris.

L'ús d'antiretrovirals suposa una gran despesa per al sistema sanitari públic. De fet, «en
alguns hospitals de grans ciutats, com ara Madrid, Barcelona o Bilbao, pot suposar el 20%
del cost total del consum de la factura de fàrmacs de despatx hospitalari»125. Més
concretament, l'any 1997 hi hagué a l'Estat espanyol (INSALUD i serveis autonòmics de
salut) una despesa total de 22.401 milions de pessetes; l'any 1998 s'incrementà fins els
37.974; i el 1999 ascendí fins els 46.831. Pel cas de Catalunya, l'any 1998 la despesa fou de
10.000 milions de pessetes i el 1999, de 9.663.

Altres tractaments diferents als antiretrovirals no han assolit l'èxit que cercaven: alguns, tot i
que efectius, produeixen efectes adversos126; altres augmenten el risc del contagi127.

Així mateix, ara des d'una perspectiva de lluita diferent, es continua treballant en
l'elaboració d'una vacuna contra la SIDA, però la tasca és complicada per la
pròpia estructura del VIH i per la seva forma d'actuar (el virus pot romandre latent;
no destrueix necessàriament la cèl·lula que contagi, ...)• L'elevada despesa
realitzada128 i els pocs resultats clarament positius obtinguts han provocat que un
gran sector doctrinal consideri que convindria canviar la forma de concebre la

125 Resposta realitza a una pregunta davant del Congrés (BOCG, Congrés, Sèrie D, núm. 174, de 8
de maig de 2001, pàgs. 188-190, núm. expedient: 184/009167).

126 Així, s'ha detectat que la prescripció de nevirapine, que és una substància continguda en el
medicament Viramune, que es feia a professionals sanitaris per evitar el contagi del VIH en els
casos d'exposició accidental per via parenteral (p.e., per la punxada amb una agulla contaminada),
si bé impedia que es desenvolupés la infecció del VIH, provocava greus danys en el fetge, en la pell
i en els músculs (BMJ 322, 20 January 2001, p. 126).

127 Així, el producte nonoxinol-9, que és un espermicida. Inicialment es cregué que podia destruir el
VIH, però un estudi posterior, dirigit per Lutgard Van Damme, de l'Institut de Medicina Tropical
d'Amberes, Bèlgica (http://www.itg.be/itg). no únicament desmentí aquest fet sinó que advertí del
perill del seu ús. El CDC americà també ha advertit d'aquest perill. Vid. La Vanguardia, dijous, 13
de juliol de 2000.

128 Segons consta a Anthony S. FAUCI, "The AIDS Epidemic. Considerations for the 21st Century",
The New England Journal of Medicine, Vol. 341, No. 14, September 30, 1999, p. 1046-1049 (p.
1049), el NIH americà ha incrementat de 100 milions de dòlars l'any 1995 a quasi 195 per l'any
1999 el pressupost destinat únicament a investigar en una vacuna. O, per ser més exactes, pels 50
assaigs que s'estan realitzant, en els quals es prova en més de 3000 voluntaris (persones no
contagiades) fins a 27 vacunes diferents.
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vacuna: no pas evitar prevenir la infecció del VIH com per controlar el co'ntagi de
la infecció i la seva simptomatologia129.

Cal destacar, no obstant, que VaxGen, Inc.130 està treballant en una vacuna (AIDSVAX®,
elaborada per Genetech, Inc.131), que es troba en la segona de les tres fases d'investigació
necessàries perquè finalment sigui aprovada per la FDA. Aquesta segona fase
d'experimentació s'està realitzant amb 2.500 voluntaris a Tailàndia i es preveu que es
disposarà dels resultats finals a l'estiu de 2003132.

Finalment, la lluita contra la SIDA actualment també s'està enfocant des de la
teràpia genètica. Tot i que encara s'estan duent a terme els estudis en aquesta
matèria, les empreses d'investigació genètica estan prenent posicions cara al futur.
Així, p.e., l'empresa Human Genome Sciences133, radicada a Washington, ha
obtingut en els Estats Units la patent sobre el gen del receptor CCR5134. De forma
semblant, Schering-Plough Research135, de New Jersey, té la intenció
d'experimentar amb un fàrmac, que s'administraria com a píndoles, que pot
bloquejar el receptor CCR5.1 Progenies Pharmaceuticals, Inc.136, de New York, ha
creat l'anticòs PRO 140, que en els assaigs ha demostrat la seva capacitat per a
impedir que el virus entri a les cèl·lules137.

129 En aquest sentit, Jay A. LEVY, "What can be achieved with an HIV vaccine?", Lancet, 2001;
357: 223-24.

130 www.vaxgen.com

1 ' www. genetech .com

Més informació sobre el desenvolupament dels assaigs clínics a www.vaxgen.com/vaccine.

133

134

http://www.hgsi.com

El CCR5 és una proteïna que, situada a la membrana de determinats glòbuls blancs de la sang
(limfòcits i macròfags) resulta necessària perquè el VIH pugui infectar les cèl·lules. Fan com de
porta d'entrada a les cèl·lules.

1 5 http://www.sp-research.com

http://www.progenics.com

137,El País, dimarts, 7 de març de 2000, pàg. 35.
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Aquest tipus de teràpia ha creat una forta discussió sobre l'ètica de les investigacions i
l'afany de guanys de les empreses: a mesura que les empreses fan públics els seus
progressos, es revaloren en el mercat borsari138.

2.1.1.5 ' Dades sobre el contagi

Segons l'informe d'ONUSIDA (Programa Conjunt de Nacions Unides sobre el
VIH/SIDA), de desembre de 2000, en el món hi ha actualment més de 36 milions
de persones contagiades per la SIDA. Durant l'any 2000, es produïren 5,3 milions
de noves infeccions, i durant aquell mateix any moriren 3 milions de persones per
causa de la SIDA. La major part dels contagis s'està produint actualment en països
en vies de desenvolupament.

A Espanya139, des de l'any 1981 fins a 30 de juny de 2001, s'han comptabilitzat
61.028 casos de SIDA, xifra que l'ha convertida en el problema de sanitat pública
més important que s'ha produït en la història més actual de l'Estat espanyol140.

138 Així, després de l'anunci de la patent del gen CCR5, el valor de les accions de Human Genome
Sciences pujà un 21%. En aquest sentit, es pot destacar que l'índex que més creix a la Borsa de Wall
Street és Nasdaq Biotech Index, format per 200 empreses biotecnològiques (el 1999 pujà un 101% i
en els dos primers mesos de 2000, un 50%; dades obtingudes de El País, dimarts, 7 de març de
2000, pàg. 35).

139 Dades extretes de l'informe elaborat per la Secretaria del Pla Nacional sobre SIDA. Registres
autonòmics de casos de SIDA. Centre Nacional d'Epidemiologia. Registre Nacional de SIDA,
Vigilancia epidemiológica del SIDA en España. Registro Nacional de casos de SIDA. Balance de la
Epidemia a 30 de junio de 2001, Informe semestral num. I, Any 2001
(http://cne.isciii.es/sida/informe.pdf). del Boletín Epidemiológico Semanal, editat pel Ministeri de
Sanitat i Consum ("Vigilancia epidemiológica del SIDA en España. Situación a 31 de diciembre de
2000", BES, vol. 9, num. 4, de 2 d'abril de 2001, pàgs. 33-36), del Butlletí Epidemiològic de
Catalunya, editat pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya
("Vigilància epidemiológica de la SIDA a Catalunya. Situació fins al 31 de desembre de 2000",
BEC febrer 2001, pàgs. 13-18, 24) i de les respostes fetes pel Govern a dues preguntes davant del
Congrés (publicades totes al BOCG, Congrés, Sèrie D, núm. 174, 8 de maig de 2001, pàgs. 172-
176, núm. expedient: 184/009081; pàgs. 188-190, núm. expedient: 184/009167).

140 El cas del síndrome tòxic per consum d'oli adulterat (el cas de la colza) arribà a sumar 12.000
víctimes i 340 morts, segons afirmà el Senador José Javier Vines Rueda, del Grup Popular, en la
interpel·lació feta al Govern «sobre las medidas y actuaciones que piensa adoptar... para atajar la
escalada del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en España» (BOCG, Senat, Diari de
sessions, núm. 152, de 9 de març de 1993, pàg. 8460). Segons l'esmentat senador, a desembre de
1992, s'havien produït 17.000 casos aíumulats de SIDA, dels quals 7.000 havien mort. En la
mateixa sessió intervingué el Senador Cardona i Vila, del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, qui donà les dades referides a Catalunya: des de 1981 fins a finals de 1992, s'havien
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D'aquests, un 53% ha mort i actualment es calcula que unes 120.000 persones
conviuen amb la SIDA. Pel que respecta a Catalunya, hi ha uns 13.000 casos
acumulats declarats1 '.

Als Estats Units les xifres totals de l'abast de la malaltia són també esfereïdores: a 31 de
desembre de 2000, 774.467 casos havien estat notificats de persones amb la SIDÀ;.
d'aquestes, 448.060 havien mort i 322.865 viuen actualment amb la SIDA, el nombre més alt
referit a aquesta situació fins el moment.

Des del 1994 s'està produint a l'Estat espanyol una davallada de casos molt
considerable, doncs si llavors es diagnosticaren una mica més de 7.300 nous casos,
l'any 2000 la xifra es concretà en 2.745, un 7% menys que l'any 1999. La
distribució dels casos en funció de les causes de contagi s'indiquen més endavant,
però podem avançar ara que les transfusions o els hemoderivats no són actualment
la principal via de transmissió, sinó que ho és la via parenteral i les relacions
sexuals.

No obstant aquestes xifres, cal dir que Espanya ha estat sempre un dels països europeus en
els quals la proporció d'afectats ha estat més elevada. Al nostre parer, a la meitat dels
vuitanta no s'acabà de veure la magnitud del problema que encara avui afecta a l'Estat
espanyol. Aquesta afirmació es desprèn d'una estimació feta l'any 1986. Segons el Ministre
de Sanitat Ernest Lluch, <<[h]ay que anunciar a la población en general que este es un
fenómeno que va a crecer. Con la utilización de modelos de simulación matemáticos hemos
establecido lo que va a suceder para que la sociedad afronte este problema con serenidad.
Estimamos que en el año 1986 va a haber 119 nuevos casos; en el año 1987, 180 y en el año
1988, 258 nuevos casos»142. Segons les dades del Registre Nacional de la SIDA, avui sabem
que l'any 1986 va haver-hi 493 casos, l'any 1987, 1084 i l'any 1988, 2254.

2.1.1.6 Causes de contagi del VIH

El VIH ha estat aïllat en diferents fluids corporals, com ara la sang, el semen,
secrecions cervicals, llàgrimes, saliva, orina o llet materna, entre d'altres, la qual
cosa no suposa que tots siguin capaços de contagiar el virus. Alguns, com ara la
saliva o les llàgrimes, no ho són perquè en ells no es troba la concentració de virus
necessària per provocar el contagi. Per aquest motiu, el contacte corporal amb una
persona portadora del virus, la seva saliva, les seves llàgrimes ni, per descomptat,

diagnosticat 4.307 casos de SIDA en persones residents a Catalunya, de les qual 2.330 havien mort
per aquesta causa (pàg. 8471).

141 Les dades del BEC i del Registre Nacional sobre aquest punt no coincideixen: mentre el primer
fa referència a 13.136 casos, el segon, a 13.03*;

142 BOCG, Congrés, Diari de Sessions, núm. 272, de 26 de febrer de 1986, pàg. 12246.
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l'aire, són medis hàbils de contagi, com tampoc ho són les picades de mosquit o els
polls, les piscines, ni compartir estris de cuina, de menjar o de beure.

A continuació es descriuen les causes més habituals en les quals s'entra en contacte
amb el VIH i el pes que té cadascuna d'aquestes causes en les dades actuals sobre
el contagi de la malaltia.

2.1.1.6.1 Ús de sang o de productes sanguinis contaminats

Un any després de saber-se dels primers casos de SIDA entre la comunitat
homosexual (juny de 1981), es començà a conjecturar sobre la possibilitat que la
sang fos un vehicle de transmissió. Aquesta possibilitat es plantejà en advertir-se
els caos d'alguns hemofílies que patien una important davallada en el seu sistema
immunologie. Concretament, el juliol de 1982, la MMWR donava la notícia de tres
casos d'hemofílies que havien patit una malaltia oportunista (Pneumocystis Carinii
Pneumònia), sent l'únic punt comú entre ells haver rebut concentrats de Factor
VIII 143

El CDC llençava llavors aquest advertiment: «Although the cause of the severe
immune dysfunction is unknown, the occurrence among the three hemophiliac
cases suggests the possible transmission of an agent through blood products». El
desembre d'aquell mateix any, la MMWR notificava quatre nous casos
d'immunodeficiència adquirida -ja com a SIDA - en hemofílies144.1 en el mateix
número s'advertia sobre el risc de les transfusions de sang com a medi de
transmissió de la SIDA amb motiu de la descripció del cas d'un nen diagnosticat de
SIDA que havia rebut transfusions de sang un mes després d'haver nascut145. Tot i
però, fins l'any 1984 la comunitat científica no acceptà plenament la sang com a
vehicle de transmissió.

143 "Pneumocystis Carinii Pneumonia among Persons with Hemophilia A", MMWR, July 16, 1982,
pp. 365-367; www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/OOOQl 126.htm.

144 "Update on Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) among Patients with Hemophilia A",
MMWR, December 10, 1982, pp. 644-6, 652; disponible a
www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00001202.htm.

145 "possi¿¡e Transfusion-Associated Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) — California",

MMWR, December 10, 1982, pp. 652-654; disponible a
www.cdc. gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00001203 .htm.
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La manca d'una resposta ferma per part de les autoritats públiques (recordi's el
contingut dels Joint Statements de 1983) permeté la gran difusió de la malaltia per
aquesta via.

Segons el CDC, uns 6.700 hemofílies podien haver estat afectats per productes
contaminats entre 1978 i 1982146. El nombre de persones es concretà finalment en
una xifra molt superior. A més, cal tenir el nombre de contagiats per transfusions:
uns 29.000, entre 1978 i 1984147. Sobre la incidència de casos a la comunitat
hemofílica, ens pronunciem de forma niés detallada a continuació.
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I a Espanya, les següents dades, extretes de l'Informe del Registre Nacional de la
SIDA anteriorment esmentat, ens demostren com evolucionà aquesta causa de
contagi: 1982, contagis per hemoderivats: 2; 1983, hemoderivats: 4, transfusió: 2;
1984, hemoderivats: 12, transfusió:' Í';"l98f>, hemoderivats: 18, transfusió: 1; 1986,
hemoderivats: 43, transfusió^: 9; 1987, hemoderivats: 47, transfusió: 19; 1988,
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hemoderivats: 77, transfusió: M; Í989, hemoderivats: 85, transfusió: 31.

Actualment, a nivell mundial, es quantifica la incidència de les transfusions de sang
com a medi de contagi en el 3-5%.

L'impacte social què tingueren aquestes dades en el seu moment provocaren no
simplement una lleugera desconfiança sinó por a fer servir els serveis
d'hematologia dels hospitals. I no només entre aquells que havien de rebre sang,
sinó també entre els habituals donants de sang. Aquesta circumstància agreujà
encara més el problema, ja sempre difícil, de mantenir el proveïment de la sang en
un nivell adient a les necessitats dels hospitals i dels laboratoris fabricants
d'hemoderivats. Una primera solució, utilitzada especialment als Estats Units,
consistí en mantenir la remuneració en la recol·lecció de la sang. A Europa, en
canvi, ja des de principis dels vuitanta - que és el moment inicial del problema -
sempre es considerà que la donació de sang havia de ser un acte gratuït, i no
únicament per raons altruistes o justificades en la naturalesa humana de la sang,
sinó (també) en veure en aquest requisit una garantia en la selecció dels donants.

La introducció de l'obligatorietat de les proves de detecció del VIH primer per part
dels laboratoris i després a totes les donacions de sang, així com l'ús de la sang i

146 "Current Trends Update: Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) among Patients with
Hemophilia - United States", MMWR, December 2, 1983, pp. 613-615; disponible a
www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/OOOQO 181 .htm.

147 PETERMAN, Lui, LAWRENCE, ALLEN, "Estimating the Risks of Transfusion-Associated Acquired
Immune Deficiency Syndrome and Human Immunodeficiency Virus Infection", 27 Transfusion 371
(1987).
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dels hemoderivats com a darreres mesures han provocat una minva molt
considerable dels casos de contagi per aquesta causa, podent-se afirmar que ja es
troba pràcticament descartada148.

Així ho demostra l'evolució de les següents dades, segons consta a l'Informe de
Vigilància Epidemiológica: 1990, hemoderivats: 67; transfusió: 41; 1991,
hemoderivats: 76, transfusió: 44; 1992, hemoderivats: 56, transfusió: 44; 1993,
hemoderivats: 55, transfusió: 30; 1994, hemoderivats: 68, transfusió: 24; 1995,
hemoderivats: 56, transfusió: 22; 1996; hemoderivats: 50, transfusió: 16; 1997,
hemoderivats: 22, transfusió: 14; 1998, hemoderivats: 10, transfusió: 5; 1999,
hemoderivats: 8, transfusió: 9; 2000, hemoderivats: 6, transfusió: 5; 2001,
hemoderivats: 1, transfusió: 2; més 3 casos més de contagi per hemoderivats i 1 per
transfusió en els quals no consta l'any de diagnòstic.

En total, doncs, a Espanya, des de l'any 1981 fins al primer semestre de 2001,
s'han produït 766 casos de contagi per causa d'hemoderivats i 351 per causa de
transfusions. La distribució a Catalunya és la següent: segons el BEC, 54 casos de
contagi són posttransfusionals i 103 deguts a productes sanguinis; en canvi, segons
el Registre Nacional, 51 són deguts a transfusions i 108 a hemoderivats. Catalunya
se situa, amb aquestes dades, en la tercera Comunitat Autònoma quantitativament
més castigada pels casos de contagi del VIH. Aquesta tràgica llista està
encapçalada per la Comunitat Autònoma de Madrid (129 casos per hemoderivats;
73 per transfusions) i per Andalusia (143 casos per hemoderivats; 43 per
transfusions).

En el següent gràfic es pot veure l'evolució del nombre de casos de contagi del
VIH des de l'aparició del virus a Espanya (1982) fins al primer semestre de 2001,
desglossats aquests per anys i per causes de contagi. Vegi's com la línia que indica
els supòsits de contagis per hemoderivats es troba per sobre sempre dels casos
relacionats amb transfusions, tot i que, com veurem més endavant, les mesures de
precaució per evitar possibles contaminacions afectaren amb anterioritat a la
indústria farmacèutica que als encarregats de la recollida i manipulació de la sang.
Això és degut als contagi massiu d'hemofílies, consumidors habituals
d'hemoderivats.

148 Afirmació vàlida pels països desenvolupats. A la Xina, a setembre de 2001, quatre de cada
10.000 transfusions són portadores del VIH (recordi's que abans hem citat com a taxa d'incidència
la d'un cas per transfusió), xifra que provoca que dels 600.000 casos de SIDA declarats oficialment
a la Xina, entre 30.000 i 50.000 siguin deguts a transfusions ("China admits its AIDS crisis", BMJ
vol. 323, 29 September 2001, pàg. 714).
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anys

-Transfusions —»—Hemoderivats

Hem de fer esment, finalment, al fet que si bé els supòsits més habituals de com arriba la
sang contaminada d'una persona a una altra són les transfusions o els hemoderivats, també
existeix un lleu risc de contagi en els tractaments d'hemodiàlisi. tot i que els supòsits
d'infeccions més habituals són d'hepatitis i d'algunes infeccions bacterianes. Nasr M. EL
SAVED dóna notícia en un article149 del contagi de SIDA produït l'any 1993 a 39 persones
sotmeses a hemodiàlisi en dos centres hospitalaris (un públic, l'altre privat) situats a Egipte
(concretament, Gharbia). En el mateix article, es fa referència a dos altres contagis per
aquesta mateixa causa: l'esdevingut a Egipte el 1990, on s'infectaren 82 persones (en uns
altres centres) i l'esdevingut a Colòmbia el 1994, on s'infectaren 12 persones. Per garantir la
seguretat d'aquest tractament, el passat abril de 2001 el CDC americà aprovà un conjunt de
mesures de seguretat específiques per a la hemodiàlisi150. Les estadístiques espanyoles que

149 Nasr M. EL SAVED et al., "Epidemic Transmission of Human Immunodeficiency Virus in Renal
Dialysis Centers in Egypt", The Journal of Infectious Diseases, 2000; 181; 91-7. La revista es pot
consultar a http://www.joumals.uchicago.edu/JID . Sobre aquest tema, vid. també Marcus R, Pavero
MS, Banerjee S, et al., "Prevalence and incidence of human immunodeficiency vims among patients
undergoing long-term hemodialysis", Am J Med 1991; 90; 614-9; Hassan NF, El-Ghorab NM,
Abdel Rehim MS, et al., "HIV infection in renal dialysis patients in Egypt", AIDS 1994; 8; 853;
Velandia M, Fridkin SK, Cardenas V, et al., "Transmission of HIV in dialysis centers", Lancet
1995; 345; 1417-22; Centers for Disease Control and Prevention. HIV transmission in a dialysis
center - Colombia. 1991-1993. MMWR 1995: 44: 404-12.

150 CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND^, PREVENTION, "Recommendations for Preventing
Transmission of Infections Among Chronic Hemodialysis Patients", MMWR, Recommendations
and Reports, April 27, 2001, Vol. 50, No. RR-5.
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hem utilitzat no recullen aquesta causa com a supòsit específic en la seva distribució de
casos.

2.1.1.6.2 Via parenteral

El contagi per via parenteral es produeix quan mitjançant un estri amb capacitat per
punxar es posa en contacte la sang d'una persona que està infectada amb la d'una
altra que no ho està. Existeixen una pluralitat de casos pels quals es pot produir
aquest contacte, els més rellevants - al nostre parer - dels quals són els següents :

a) Per l'ús compartit de xeringues no estèrils entre consumidors de
drogues. De fet, actualment, aquesta és, de lluny, la principal causa de
contagi a l'Estat espanyol. Des de l'any 1981 fins a juny de 2001, s'han
declarat oficialment en aquesta causa de contagi quasi 40.000 casos.

Dintre d'aquest supòsit, així mateix, cal fer especial esment de la situació en la qual es
troben els presos. Sabut és que la presó és un dels llocs on és més fàcil arribar a consumir
droga. Les condicions en les quals es fa aquest consum no són les mateixes que aquelles en
les quals es podria trobar una persona addicta en el carrer, on té accés a material desinfectat
i d'un sol ús (amb independència que després el vulgui fer servir o no). En aquest sentit,
sabent que un 26% de la població reclusa a l'Estat espanyol és portadora del VIH152, certs
grups de pressió han demanat l'establiment de mesures que permetin als reclusos addictes
poder accedir a la droga amb garanties sanitàries. A banda de les concretes propostes que
s'han realitzat en aquest sentit153, interessa destacar ara que el juny de 2000, dos presos,

151 Estrictament, els casos de contagi per transfusions o per hemoderivats es troben dins la categoria
de transmissió per via parenteral. Tot i però, en el present treball i a efectes merament expositius i
de delimitació del tema, els tracten de forma separada.

152 Segons consta a la pregunta formulada pel diputat Carlos Aymerich Cano (Grup Parlamentari
Mixt - BNG) el 22 d'agost de 2000 (núm. Expedient: 184/002984, BOCG, Congrés, Sèrie D, núm.
54, 13 de setembre de 2000, pàg. 146). En canvi, en una resposta parlamentària publicada a mitjans
de 2001 es concretava en un 16,4% (6.456 casos de 39.382 interns) i es donaven els següents
percentatges d'interns seropositius: any 1994, 23,3%; 1995, 22,4%; 1996, 22,7%; 1997, 20%; 1998,
18,6%; 1999, 18,2%; 2000, 16,6% (BOCG, Congrés, Sèrie D, núm. 178, de 18 de maig de 2001,
pàgs. 126-134; núm. expedient: 184/009169). A Catalunya, amb data d'l d'abril de 2000, hi havia
227 interns diagnosticats de la SIDA, dels quals 217 eren homes (Resposta del Govern a una
pregunta formulada al Consell Executiu, BOPC, núm. 52, de 4 de maig de 2000, pàg. 20; núm.
d'expedient: 314-01041/06). Les dades són extretes de les enquestes sobre tractament amb
antiretrovirals a les presons). Finalment, segons El Pais, 30 de juny de 2000, més del 65% dels
reclusos a Catalunya són seropositius; i segons l'Avui, 30 de juny de 2000, el 88% de les morts a les
presons estan provocades per la SIDA.

153 Així, la darrera de la qual tenim notícia és la Proposició no de Llei en Comissió, del Grup
Parlamentari Socialista, per la qual se sol·licita la distribució gratuïta de xeringues en els centres
penitenciaris entre els reclusos toxicòmans (BOCG, Congrés, Sèrie D, núm. 110, 15 de desembre de
2000, pàgs. 11-12; núm. expedient: 161/000390). El Govern espanyol, així mateix, anuncià el juny
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contagiats pel VIH i pel VHC a la presó, presentaren una querella contra els càrrecs polítics
catalans responsables de Justícia, Sanitat i Presons154 per un delicte de discriminació i per
un altre de lesions imprudents en no elaborar un programa d'intercanvi de xeringues entre
els presos per a evitar contagis entre drogaaddictes155. El Tribunal Superior de Justícia .de
Catalunya arxivà el cas156.

b) Per l'ús compartit, tot i que no volgut, quan la xeringa o l'estri que hem
definit anteriorment són utilitzats durant la comissió d'un delicte com a
instrument amenaçador.

Malauradament, actuacions com les descrites comencen a ser habituals a la jurisprudència,
""tot i que en la majoria de casos el contagi no es produeix bé perquè no hi ha contacte amb

de 2001, que durant el mes de juny "es realitzaran les reunions amb els responsables dels centres
penitenciaris per a definit les estratègies d'execució dels programes" (contesta a una pregunta
formulada pel Grup Socialista; BOCG, Congrés, Sèrie D, núm. 207, 28 de juny de 2001, pàg. 343;
núm. expedient: 184/011653). El primer programa d'intercanvi de xeringues es realitzà a l'Estat
espanyol el juliol de 1977 en el centre penitenciari de Basauri (Biscaia).

Així mateix, segons consta a la dita Proposició no de llei, «[l]a organización Mundial de la Salud ha
reiterado el derecho que toda la población reclusa tiene a recibir asistencia médica, incluyendo
medidas preventivas equivalentes a las utilizadas fuera de las prisiones, en caso contrario, se
incurriría en la violación del principio constitucional de igualdad».

154 Concretament, contra els que eren els Consellers de Justícia i Sanitat en el moment de
presentació de la querella, Núria de Gispert i Eduard Rius, respectivament, i també contra els
Consellers anteriors, Agustí Bassols i Xavier Trias. També s'imputava a l'ex-Director General de
serveis penitenciaris, Ignasi García-Clavel, el Director dels Programes de Drogodependències i
SIDA de la Generalitat, Joan Colom, i els directors i els responsables mèdics de les presons Model i
Quatre Camins. L'advocat dels dos presos és Xavier Gràcia, segons informa La Vanguardia, 30 de
juny de 2000.

155 El País, 30 de juny de 2000; Avui, 30 de juny de 2000, pàg. 23; La Vanguardia, 30 de juny de
2000. En aquest darrer, trobem la següent informació que ens acosta a la crua realitat: «Aunque las
jeringuillas están oficialmente prohibidas en los centros penitenciarios, la Generalitat facilita lejía a
los presos para que las limpien. Además, los presos alargan la vida útil de las jeringas limando la
aguja, eliminando con hilo de cobre la sangre reseca que pueda haber quedado después de un uso, o
engrasándolas con productos como mantequilla, lubrificante de preservativo o aceite. Además, las
jeringuillas son un negocio en prisión, donde se alquilan por unas 500 pesetas y pueden usarse hasta
un centenar de veces cada una». Més genèricament, segons El País, 30 de juny de 2000, «... por una
jeringa, que se emplea decenas de veces y cuyo uso está oficialmente prohibido en la cárcel se
llegan a pagar en el mercado carcelario hasta 5.000 pesetas». I segons l'Avui, «hi ha casos d'una
mateixa xeringa usada fins a cent vegades. ... [E]l lloguer de xeringues a les presons costa entre 500
i 5.000 pessetes per ús, i..., en un esforç per conservar-les, els interns llimen les agulles amb llimes o
amb trossos de vidre, les desembussen amb fils de coure quan contenen sang seca i greixen l'èmbol
amb lubrificant de preservatiu, mantega o cera de les orelles».

*«•
156 Segons consta a El Periódico de Catalunya, 3 d'agost de 2000, pàg. 21, el TSJC es declarà
incompetent per conèixer del cas en atenció a la condició d'aforat del Diputat Xavier Trias.
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la sang, sinó únicament amenaça amb la xeringa, bé perquè la càrrega viral del material
amb el qual s'entra en exposició és insuficient per produir el contagi5 ,

c) Pel contacte accidental amb instruments punxents contaminats. Aquest
és el cas dels accidents laborals del personal sanitari quan, p.e., en netejar

l'instrument o en tractar amb persones que estan contaminades reben una
punxada.

Segons dades'del COD, 'à'cttiàïítzades'a rríàr'ç de 2000, cada any, als Estats Units, es
produeixen eátre "600.000 i < 800.000 accidents en hospitals i clíniques deguts a punxades
amb xeringues158. .Cal advertir que només en alguns casos l'afectat desenvoluparà la
malaltia. Les probabilitats de fer-ho varien en funció del temps d'exposició, del tipus
d'agulla amb la qual s'ha produït l'accident, del volum de sang amb el qual s'entra en
contacte i de la càrrega Yiraljd'aquesja sang. Concretament, fins a octubre de 1995 s'han
registrat, arreu del ^ójçi,', 84(tc$£p3/ confirmats,d'infecció per VIH en personal sanitari
després d'una (expq$ició;, accepta}, dw#nt| el treball, dels quals 2$ corresponen a països
europeus i, d'aquests, 5 a E^panya'f?.

d) Pel contacte voluntari amb estris punxents que no han estat correctament
desinfectats i, per tant, no ofereixen les garanties d'asèpsia que haurien de
tenir. És el cas, actualment en el nostre país, dels «piercings», dels tatuatges

. ;' . .;V ( . . . , ' ; - ! ;. .,-' '-,- . • • ' " ¿ f V ï - - " .

i de la miçropigmenïàció.'

Però també és el cas d'un bon nombre de contagis en països en vies de
desenvolupament, on no s'utilitza encara avui dia material injectable d'un
únic ús, per la qual cosa el risc de contagi augmenta considerablement,

157 L'ús d'una xeringa constitueix, a efectes penals, un instrument perillós utilitzat durant la
comissió d'un delicte que com a tal té repercussions en la condemna que s'imposi. A efectes
merament enunciatius, en les següents sentències es tingué en compte a l'hora d'imposar la
condemna el fet d'haver-se amenaçat a la víctima amb una xeringa: Interlocutòria TS, 2a., 30.5.90
(MP: Ruiz Vadillo); STS, 2a, 18.2.92 (RAJ 1992, 1255); STS, 2a, 22.5.92 (RAJ 1992, 4260); STS,
2a, 10.2.98 (RAJ 1998, 951); STS, 2a., 1.9.99 (La Ley 1999, 11517). I a la jurisprudència
d'Audiències, SAP Castelló 20.1.99 (ARP 1999, 1369), SAP Còrdova 17.4.00 (ARP 2000, 544).

Cas de produir-se efectivament el contagi, la conducta delictiva seria qualifícable no únicament com
a ús d'instruments perillosos sinó també com a delicte de lesions.

158 A la pàgina de la Occupational Safety & Health Administration americana (www.oslia.gov) es
poden trobar guies actualitzades sobre les estratègies de prevenció d'aquesta mena d'accidents.

159 Dades extretes de M" Teresa GALLARDO ET AL., "Factores asociados a los accidentes por
exposición percutánea en personal de enjjprmería de un hospital de tercer nivel", Revista Española
de Salud Pública, 1997, núm. 71, pàgs. 369-381. Els autors afirmen que aquest tipus d'accidents
suposen un terç sobre el total d'accidents del personal laboral.
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especialment si es té en compte que es en aquests països en els quals les
taxes de contagi per VIH són les més elevades.

Concretament, un estudi publicat per l'OMS el 1999 afirmava que cada any es produeixen
per aquesta causa entre 80.000 i 160.000 nous contagis160.

Els dos primers supòsits (comportament entre consumidors de drogues injectables i
ús d'una xeringa com a instrument d'intimidació) tenen un difícil tractament des
d'un punt de vist d'una política preventiva de danys.

Ara bé, cal recordar que en algunes Comunitats Autònomes existeixen centres per persones
addictes a la droga en els quals es posa a la seva disposició xeringues esterilitzades. En
aquest sentit, així mateix, la Comissió Mixta per a l'Estudi del Problema de les Drogues
aprovà, el 15 de gener de 2001, una proposició no de Llei per la qual s'instava al Govern a
adoptar, en el termini de sis mesos, «totes les mesures que resultin necessàries i, en especial,
la implantació d'un programa de distribució gratuïta de xeringues entre el reclusos
toxicòmans, a fi d'evitar en allò que sigui possible la propagació entre aquests de malalties
contagioses per via hemàtica, com ara l'hepatitis o la SIDA»161.

El tercer supòsit sí sembla tenir una prevenció més factible, ara des de dos fronts:
des de l'elaboració de productes més segurs (en aquest sentit, RD sobre productes
sanitaris i exigències sobre la seguretat que han d'oferir aquests productes,
garanties que es concreten en la fabricació de productes més segurs i en
l'advertiment de riscos162) i des de la prevenció dels riscos laborals.

Finalment, la seguretat en evitar contagis de malalties de transmissió sanguínia en
el cas de les persones que volen fer-se un piercing o un tatuatge o sotmetre's a
micropigmentació així com de les persones que realitzen aquestes activitats sembla
un objectiu a l'abast. La forma més senzilla és, en primer lloc, regular l'activitat tot

160 A. KANE, J. LLOYD, M. ZAFFRAN, L. SIMONSEN, M. KANE, "Transmission of hepatitis B,
hepatitis C and human immunodeficiency viruses through unsafe injections in the developing world:
model-based regional estimates", Bulletin of the World Health Organization, 1999, num. 77 (10),
pàgs. 801-807.

161 BOCG, Congrés, Sèrie A, num. 99, de 22 de gener de 2001, pàgs. 4-5. El text té el seu origen en
una Proposició no de Llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista el 16 d'octubre de 2000
(BOCG, Congrés, Sèrie D, núm. 110, de 15 de desembre de 2000.

162 Així, p.e., la Resolució de 27 de maig de 1987, de la Direcció General de Farmàcia i Productes
Sanitaris (BOE núm. 138, de 10 de juny, pàg. 17.376) imposà l'obligació de què tots els materials
mèdic - quirúrgics destinats a administrar fluids per via parenteral, puncionar o extreure que puguin
estar en contacte amb la sang incloguessin en el seu material de presentació el següent advertiment:
«Usar una vez y destruir. El uso compartido constituye riesgo de infección».
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sotmetent el seu exercici a unes determinades condicions d'asèpsia i, en segon lloc,
vetllar perquè efectivament es compleixen els requisits d'exercici proposats.

En aquest sentit, ja comencen a existir pronunciaments legislatius i prelegislatius
vers al compliment d'aquest objectiu. Cal destacar, en primer lloc, que a l'Aragó,
des del 1989, existeix una Ordre del Departament de Sanitat, Benestar Social i
Treball163 que regula els treballs d'atenció personal, entenent per aquests aquells
que impliquen un contacte directe amb els clients (com ara, segons exemplifica
l'art. 1 de l'Ordre, els realitzats per perruquers, barbers, esteticiens, massatgistes O
persones que fan la manicura, pedicura, tatuatges o acupuntura, entre d'altres), a fi
d'evitar el contagi accidental de malalties per raó d'una possible exposició a la
sang. S'exigeix, en aquest sentit, l'ús de material d'un únic ús per a cada client o
una acurada esterilització del material, cas que no es pugui eliminar, la desinfecció
del material residual que hagi estat en contacte amb la sang, a fi d'evitar riscos
d'infecció per punxades fortuïtes i l'ús de guants per part dels professionals, entre
d'altres mesures. D'una altra banda, el 2 de febrer de 2001, entrà en vigor a
Catalunya el Decret 28/2001, de 23 de gener, pel qual s'estableixen les normes
sanitàries aplicables als establiments de tatuatge i/o de piercing . La norma
exigeix autorització administrativa prèvia per a obrir un establiment on es realitzin
tatuatges i/o piercings (art. 13.2) i que els aplicadors dels tatuatges i/o piercings
hagin realitzat un curs de formació higienico-sanitària (art. 11.1) i que estiguin
vacunats de l'hepatitis B i del tètanus (art. 81), estableix un seguit de normes sobre
la higiene de l'establiment, del personal i del material que s'utilitzi i regula el
tractament dels residus. Es preveuen, així mateix, les infraccions administratives
aplicables al cas d'incórrer en algun dels supòsits qualificats com a sancions per
l'art. 17 del Decret. Cal destacar, finalment, l'art. 9, per qual «els titulars dels
establiments de tatuatge i/o piercing són els responsables de la higiene i seguretat
de les activitats que s'hi realitzen, així com del manteniment de les instal·lacions,
l'equipament i l'instrumental en les condicions que fixen aquest Decret i la resta de
normativa que els sigui d'aplicació».

L'origen d'aquest Decret 28/2001 és la Proposició no de llei sobre la regulació de l'activitat
dels sectors professionals dedicats a la pràctica de tècniques de tatuatge i 'piercing'165

presentada pel Grup Socialista al Parlament de Catalunya l'any 1999. D'ella en resultà la

163 Ordre de 2 d'octubre de 1989, del Departament de Sanitat, Benestar Social i Treball, per la qual
s'estableixen diverses normes higiènico-sanitàries adreçades als treballadors de serveis d'atenció
personal (BOA núm. 117, de 6 de novembre).

164 DOGC núm. 3318, d'l de febrer, pàg. 1347.

f
165 La discussió sobre aquesta Proposició es pot trobar al DSPC, Comissió de Política Social, C-417,
3 de març de 1999, pàgs. 23-28.
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Resolució 856/V del Parlament de Catalunya, sobre la regulació de l'activitat dels sectors
professionals dedicats a la pràctica de tècniques de tatuatge i de piercing166, per la qual el
Parlament instava al Govern català a, primer, elaborar un informe sobre les condicions
higièniques i les garanties sanitàries en les quals s'exercien les esmentades activitats, a fi de
determinar les pautes a seguir pel Departament de Sanitat i Seguretat Social en relació amb el
seu exercici, i, segon, fer una campanya divulgadora dels riscos de contaminació quan dites
activitats eren realitzades sense els mitjans higiènics adequats.

El Grup Parlamentari Socialista presentà també una Proposició no de llei ara
davant del Ple del Congrés dels Diputats el passat 17 d'octubre de 2000167, en la
qual instava al Govern perquè es concretessin els requisits tècnics d'habilitació

professional i de garantia sanitària exigibles als professionals que realitzen el
piercing, el tatuatge i la micropigmentació, així com les condicions que han de
reunir els centres on es duen a termes aquestes activitats. En la mateixa proposició
també es contemplen mesures per a donar a conèixer al públic en general els riscos
que comporten aquestes activitats i per a crear cicles formatius dels futurs
professionals de les esmentades activitats. La proposició va ser acceptada, per
unanimitat, en la reunió de la Comissió de Sanitat i Consum del 4 d'abril de 2001,
tot i que amb la incorporació d'una esmena transaccional presentada pel Grup

Popular amb el següent contingut: «El Congreso de los Diputados entiende
necesario que el Gobierno y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus
competencias, elaboren en el plazo más breve posible la normativa por la que se

regulen las condiciones que deben reunir el instrumental utilizado en las técnicas
de tatuaje, piercing y micropigmentación, así como las sustancias que se utilizan en
esta última»168.

166 BOPC núm. 378, de 15 de març de 1999, pàg. 30954.

167 BOCG, VII Legislatura, Congrés, Sèrie D, num. 79, 20 d'octubre de 2000, pàgs. 9-10:
"Proposition no de Ley relativa a la necesidad de establecer controles sanitarios sobre la actividad
del tatuaje y del «piercing»" (162/000125). Per acord de la Cambra, de 5 de desembre de 2000,
s'admeté el débat de la iniciativa en Comissió (BOCG, Congrés, Sèrie D, núm. 106, d'il de
desembre de 2000, pàg. 2; nou num. expedient: 161/000369).

168 BOCG, Congrés, VII Legislatura, Diari de Sessions, Comissió de Sanitat i Consum, núm. 207, de
4 d'abril de 2001, pàgs. 2645-2648 i 2667. L'esmena transaccional es presentà perquè, en
compliment d'una moció aprovada pel Ple del Senat «hace aproximadamente 15 meses», que tenia
un contingut molt semblant al de la Proposició que ara es defensava, s'havia acabat d'enllestir un
avantprojecte d'acord pel qual s'estableixen les mesures higiènico-sanitàries bàsiques d'aplicació en
els serveis no sanitaris d'atenció personal, segons informà el Diputat popular Bustillo Gutiérrez.
Aquest text serà tramés properament a la Comissió de Salut Pública i posteriorment al Consell
interterritorial del Sistema Nacional de Salut.
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La seguretat en matèria d'aquesta específica activitat ja havia estat recollida per
altres iniciatives o havia estat objecte de preocupació per la classes política,
algunes de les quals nascudes específicament per motiu del perill de contagi del
VHC. Serveixi com a exemple la Resposta a la pregunta sobre «Previsions del
Govern sobre el desenvolupament d'una campanya a nivell estatal per a prevenir el
contagi de l'hepatitis C pel "piercing" i els tatuatges»169, en la qual s'afirmà que ja
s'estan duent a terme controls, i no únicament per evitar el contagi del VHC sinó
també del VHB i del VIH, i que els encarregats de fer-ho són les! Administracions
autonòmiques i locals, en base a les competències en matèria de control que tenen
assjimides sobre aquest tipus d'establiments.

2.1.1.6.3 Relacions sexuals

Les relacions sexuals com a medi de transmissió del VIH a Espanya constitueixen,
en termes quantitatius, la segona gran causa de contagi. És per aquest motiu que les
campanyes de prevenció de la SIDA de les autoritats públiques fan referència a
aquest supòsit. Segons les dades del Registre Nacional, des del 1981 fins el juny de
2001, s'havien declarat quasi 8.400 casos de contagis per causa de relacions
homosexuals i quasi 8.000 en el transcurs de relacions heterosexuals. L'any en el
qual més casos es declararen fou el 1995 pel supòsit de relacions homosexuals (947
casos) i l'any 1996, pel supòsit de relacions heterosexuals (643 homes i 443 dones).

El tractament jurídic d'aquests casos tradicionalment s'ha fet des de la perspectiva
del Dret penal, tot i que es presenten moltes complicacions, com ara el
coneixement cert de patir la malaltia, l'existència de conducta dolosa, el
percentatge de possibilitat de transmetre la malaltia, que són dades que un Jutge
penal ha de tenir en compte a l'hora de decidir sobre la imputació i condemna per
comissió d'un il·lícit penal. La doctrina, especialment l'americana, ha analitzat
detingudament el supòsit i ha discutit sobre la possibilitat que prosperés una acció
civil per aquesta causa de contagi i quines circumstàncies haurien de concórrer170.

169 BOCG, Congrés, Sèrie D, núm. 424, de 6 de maig de 1999, pàgs. 48-49; núm. expedient:
184/025547.

170 BARUCH, "AIDS in the Courts: Tort Liability for the Sexual Transmission of Acquired Immune

Deficiency Syndrome" 22 Tort & Insurance Law Journal 165 (Winter 1987); Janet DINE, Bob
WATT, "The Transmission of Disease During Consensual Sexual Activity and the Concept of
Associative Autonomy", 4 Web Journal of Current Legal Issues (1998); Robert B. GAINOR, "To
Have and To Hold: The Tort Liability flr Interspousal Transmission of AIDS", 23 New England
Law Review 887 (1989); Laurence O. GOSTIN, Jennifer GRISHKIN, "Knowingly Exposing Another to
HIV. Smallwood v. State, 680 A.2d 512 (Md. 1996)" (Casenote), 106 Yale Law Journal 1617 (March
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Els casos de contagi sexual del VIH ja han arribat al Tribunals, i no únicament a
Espanya, sinó també a d'altres països. A tall d'exemple:

A Espanya, la STS, 2a, 28.1.97 (RAJ 1997, 110; MP: Fernando Cotta Márquez de
Prado) confirmà la SAP Sta. Cruz de Tenerife, Sala Penal, 20.1.96 (ARP 1996, 28) que
havia condemnat com autor d'un delicte de lesions a un home que havia contagiat l'any
1993 a la seva companya. S'establí la pena d'un any de presó menor i el pagament d'una
indemnització d'1,5 milions de ptes., més 8,5 milions pel cas que desenvolupés la
malaltia. L'acusat coneixia la seva condició de portador del virus i no comunicà aquesta
circumstància a la seva parella. A la causa també concorregué una altra dona amb qui
també havia mantingut relacions sexuals, però que no resultà contagiada.

A Itàlia, una sentència del Tribunal de Cremona condemnà a un home, malalt de
SIDA, a 14 anys de presó per mantenir relacions sexuals sense cap mena de protecció.
La dona, que coneixia la malaltia que patia el seu marit, morí de la SIDA que havia
contret del seu marit171. I una altra sentència del Tribunal de Livorno (Toscana)
condemnà a 14 anys de presó a un home en concepte d'autor d'homicidi voluntari per
.mantenir relacions sexuals amb la seva dona sense comunicar-li que era portador del

1997); James G. HODGE, "Piercing the Veil of Secrecy in HIV/AIDS and Other Sexually
Transmitted Diseases: Theories of Privacy and Disclosure in Partner Notification", 5 Duke Journal
of Gender Law & Policy 9 (1998); Katherine A. KELLY, "The Assumption of Risk Defense and the
Sexual Transmission of AIDS: A Proposal for the Application of Comparative Knowledge", 143
University of Pennsylvania Law Review 1121 (1995); Josette M. LEDOUX, "Interspousal Liability
and the Wrongful Transmission of HIV-AIDS: An Argument to Broadening Legal Avenues for the
Injured Spouse and Further Expending Children's Rights to Sue Their Parents", 34 New England
Law Review 392 (2000); David J. MACK, "Cleaning the System: A Fresh Approach to Liability for
the Negligent or Fraudulent Transmission of Sexually Transmitted Diseases", 30 Toledo Law
Review 647 (1999); Eric L. SCHULMAN, "Sleeping with the Enemy: Combating the Sexual Spread of
HIV-AIDS through a Heightened Legal Duty", 29 The John Marshall Law Review 957 (1996);
William SUNDBECK, "It Takes Two to Tango: Rethinking Negligence Liability for the Sexual
Transmission of AIDS", 5 Health Matrix: Journal of Law-Medicine 397 (Summer 1995); John A.
TURCOTTE, "When You Should Have Known: Rethinking Constructive Knowledge in Tort Liability
for Sexual Transmission of HIV", 52 Maine Law Review 261 (2000).

Comment, "The Assumption of Risk Defense and the Sexual Transmission of AIDS: A Proposal for
the Application of Comparative Knowledge", 143 University of Pennsylvania Law Review 1121
(April 1995); Comment, "You Never Told Me ... You Never Asked; Tort Liability for the Sexual
Transmission of AIDS", 91 Dickenson Law Review 529 (Winter 1986); Sharlene A. McEvOY,
"Tort Liability for Sexually Transmitted Diseases", 23 The Brief No. 4, 14 (Summer 1994); 2 Tort
Law Review 175 (November 1994); Note, "Negligence as a Cause of Action for Sexual
Transmission of AIDS", 19 University of Toledo Law Review 923 (Summer 1988); Note, "To Have
and To Hold: The Tort Liability for the Interspousal Transmission of AIDS", 23 New England Law
Review 887 (Winter-Spring 1988-1989); Note, "Tort Liability for Sexual Transmission of Disease:
A Legal Attempt to Cure 'Bad' Behavior", 25 Willamette Law Review 807 (Fall 1989).

171 Notícia publicada a ,,15 Uhr Aktuell Hamburg", Nr. 128/99, Freitag, IS.Oktober, S. 15.
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VIH ni adoptar mesures de protecció. La dona, que morí ais 25 anys d'edat, havia
denunciat el cas poc abans de morir172.

Finalment, no podem concloure aquest punt sense esmentar determinades
pràctiques sexuals d'alt risc de contagi el tractament jurídic de les quals és,
certament, molt complicat, per l'acceptació del risc per part de la persona que s'hi

exposa. Concretament:

D'una banda, trobem els casos dels actors de pel·lícules
pornogràfiques, on, per la activitat que realitzen, la probabilitat de contagi
augmenta considerablement173.

D'una altra.- en l'actualitat, malauradament, està començant a arribar a
<' ; , fií V / i>í, 4 * ' i , , t f )'>!', ; , i

Espanya, importat dels Estats Units, un joc consistent en una mena de
" *í J ' ,".\ , < l i ' il', \i «M! ' '

«ruleta russa» sexual («bctrebacking», en la seva accepció anglesa), on
l'única regla que existeix entre els diferents participants és la prohibició
d'usar preservatius en les relacions sexuals174.

2.1.1.6.4 Trasplantaments

A Espanya, l'Ordre del Ministeri de Sanitat i Consum de 24 de juny de 1987175

establí l'obligació de practicar proves de detecció de marcadors del VIH en totes
les intervencions realitzades per a obtenir òrgans o peces anatòmiques humanes,
incloses la medul·la, la còrnia, els ossos, la pell, els vasos i els cabells. No hem
pogut disposar de dades al respecte, però sembla que la incidència real d'aquesta
causa és molt baixa. Tot i però, a la jurisprudència menor espanyola trobem el cas

172 Notícia extreta d'El País, dimarts, 4 de juliol de 2000, pàg. 34.

173 Al respecte, Note, "Lights, Camera, Actionable Negligence: Transmission of the AIDS Virus
During Adult Motion Picture Production", 13 Comm/Ent: Hastings Communications &
Entertainment Law Journal 89 (1990).

174 Al respecte vid. Lorena JIMÉNEZ, "La loca moda del SIDA: ruleta rusa sexual", Tiempo, núm.
942, de 22 de maig de 2000. L'autora explica que hi ha quatre modalitats de 'festa': aquelles en les
quals només participen seropositius; aquelles en les quals es creu que tothom no és seropositiu; les
de 'conversió', en les quals persones no infectades permeten que les infectin; i, estrictament, 'la
ruleta russa', on participen tant seropositius com seronegatius. Depenent de la modalitat, es permet
conèixer qui és la persona portadora. ^

175 BOE núm. 167, de 14 de juliol, pàg. 21411.
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de la STSJ Castilla - León, Valladolid, Sala Social, 23.1.96 (AS 1996, 57), en la
qual l'actor fou contagiat amb el VIH en rebre un ronyó infectat; la seva dona
també resultà infectada per motiu de la pràctica de relacions sexuals. S'establí la

condemna de 12 milions com a responsabilitat civil.

2.1.1.6.5 Fecundació

El RD 412/1996, d'l de març, del Ministeri de Sanitat i Consum176 establí els
requisits per a realitzar donacions de gametes i preembrions. Concretament, el seu
art. 4 exigeix la realització, com a mínim, de dos tests de detecció de marcadors de
VIH als donants amb un interval de sis mesos, els quals han de resultar negatius.

No coneixem de cap cas espanyol en el qual s'hagi infectat al futur nadó durant el
procés de fecundació. Tampoc ha estat una matèria que hagi preocupat en excés a
la doctrina espanyola, excepció feta dels comentaris del Prof. Fernando
Pantaleón177.

Convé, no obstant, esmentar el cas canadenc Ter Neuzen v. Korn, de 19 d'octubre
de 1995, que en bona mesura pot esdevenir precedent de resolució i tractament

d'aquest específic supòsit.

2.1.1.6.6 Transmissió vertical

Aquesta tipus de transmissió és la que es produeix entre mare i fill, i és coneguda
també com a transmissió perinatal. La transmissió vertical pot esdevenir-se bé
durant la gestació, bé durant el part, bé durant l'alletament.

176 BOB num. 72, de 23 de març, pàg. 11253.

177 Fernando PANTALEÓN, "Procreación artificial y responsabilidad civil", a La filiación afínales
del Siglo XX. Problemática planteada por los avances científicos en materia de reproducción
humana, Trivium, Madrid, 1988, pàgs. 245-317. Sí que ha estat, en canvi, objecte de preocupació a
la doctrina americana: Donald G. CASSWELL, "Assessing Doctors as Reasonable Doctors and as
Persons: A Reminder in the Context of Negligent Transmission of HIV During Artificial
Insemination", 9 Journal of Contemporary Health Law & Policy 159 (Spring 1993); Donald G.
CASSWELL, "Assessing the Physician's Standard of Care When HIV Is Transmitted During
Artificial Insemination", 10 Journal of Contemporary Health Law & Policy 231 (Spring 1994);
Heather J. BLUM, "Tort Liability as the Result of the Transmission of HIV Through Artificial

Insemination by Donor" (Comment), 4 Albany, Law Journal of Science & Technology 333 (1994);
Cheryl L. MEYER, "The Transmission of HIV Through Donor Semen", 15 Women's Right's Law
Reporter 115 (Winter/Spring 1993-94).

62



A Espanya, segons dades del Registre Nacional, el primer cas de transmissió de la
SIDA de mare a fill va ser diagnosticar l'any 1984. A partir de llavors, els casos de
contagi perinatal anaren en augment fins mitjans dels noranta, que és quan s'assolí
el nombre més alt de la Unió Europea.

L'evolució fou la següent: 1984: 1 cas; 1985, 6 casos; 1986, 23; 1987, 33; 1988, 90; 1989,
89; 1990, 69; 1991, 86; 1992, 83; 1993, 87; 1994, 81; 1995, 82; 1996, 52; 1997, 38.

Actualment aquesta causa té molt poca incidència, com es demostra en la
continuació de la progressió: l'any 1998 es diagnosticaren 19 casos; el 1999, 16, el
2000, 14, i fins el juny de 2001, 3. En total, 872 casos.

Pel que respecta a Catalunya, des d'octubre de 1981 fins a desembre de 2000
s'havien notificat 196 casos, xifra que representa I'l,40% del total de casos. I en el
període comprés entre gener de 1999 i desembre de 2000, es declararen únicament
quatre casos. No obstant, segons estimacions del Centre d'Estudis Epidemiologies
de la SIDA a Catalunya (CEESCAT), cada any es produeixen un mínim de 7
infeccions per transmissió vertical de la SIDA178.

Aquesta via de transmissió és, actualment, especialment important a l'Àfrica: així,
a títol d'exemple, a Sud-àfrica el 22% de les dones embarassades són séropositives,
i en algunes regions del país el percentatge puja fins el 33%179

Els poders públics han pres nota del fet que aquest és un greu problema, per la qual
cosa han adoptat un seguit de mesures:

a) En primer lloc, facilitació d'informació a mares séropositives sobre els
riscos de contagi al fill.

b) La teràpia antiretroviral s'ha mostrat des del 1994 força adient per
prevenir el contagi de la malaltia. Tot i però, recentment s'ha fet evidents
als Estats Units efectes secundaris sobre els infants180, per la qual cosa
s'estan estudiant teràpies alternatives.

178 Dades extretes de l'Exposició de Motius de la Proposició no de llei del Grup Popular al
Parlament de Catalunya sobre un programa d'assessorament i ajut domiciliari per garantir la
correcta administració de la teràpia a nens, BOPC, núm. 47, 20 d'abril de 2000, pàg. 11.

179 El País, dijous 20 d'abril de 2000, pàg. 21.

é'180 Laurent MANDELBROT ET AL., "Lamivudine-Zidovudine Combination for Prevention of
Maternal-Infant Transmission ofHIV-l", JAMA, April 25, 2001, Vol. 285, No. 16, 2083-2093.
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c) Finalment, en el cas de Catalunya, s'han previst programes de
proveïment de llet infantil a dones séropositives a fi d'evitar el contagi per

l'alletament181. '

A la jurisprudència espanyola no hi ha casos en els quals es resolgui una
reclamació per un contagi d'aquest tipus. Les consideracions del Prof. Pantaleón

I RO
tornen a ser en aquesta seu adients .

2.1.1.6.7 Transmissió horitzontal

La revista AIDSm donava la notícia el maig del 2000 del cas de contagi del VIH
d'un noi al seu germà que s'havia !pfbdùït a l'Àfrica. La causa sembla ser que el
nen que es va contagiar va%star éri'èohtaçte àmb^là sang del seu germà quan aquest
tingué hemorràgies nasals i secrecions^ de T orella en el llit que compartien (notícia
extreta de la revista). No s'han descrit, que coneguem, casos semblants a la
literatura mèdica i, per aquest motiu, aquesta causa no està recollida en un apartat
específic en els quadres de desglossament de la incidència de la malaltia.

2.1.1.7 Un col·lectiu especialment afectat: els hemofílies

L'hemofília és una malaltia consistent en la deficiència o mancança de factors de
coagulació. N'existeixen de dos tipus: l'hemofília A (deficiència de factor VIII,
conegut també com globulina antihemofílica) i l'hemofília B (deficiència del factor
IX, anomenat també factor Christmas). La més habitual és l'hemofília A (85% dels
casos). La manca d'aquests factors de coagulació comporta que qualsevol sagnat
pot tenir fatídiques conseqüències, doncs es converteix en una hemorràgia
contínua.

181 Aquest programa es va iniciar a finals de maig de 1999. Fins el 8 de juliol de 2001 va col·laborar
amb el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya la societat Granja
Castelló, S.A., que era qui subministrava la llet. A partir d'aquesta data és Novartis Consumer
Health, S.A. qui s'encarrega de facilitar la llet.

182 A la literatura americana convé destacar les següents aportacions: John F. HERNANDEZ,
"Perinatal Transmission of HIV: Cause for the Resurrection of Wrongful Life", 27 John Marshall
Law Review 393 (Winter 1994); Heather SPRINTZ, "The Criminalization of Perinatal AIDS
Transmission" (Note), 3 Health Matrix Journal of Law-Medicine 495 (Summer 1993); Note,
"Establishing Relief for the Most Innocent of All AIDS Victims: Liability for Perinatal Transmission
of AIDS", 28 Journal of Family Law 271 (198Í90).

183 AIDS 2000; 14: 896-897.
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L'hemofília pot tenir un origen hereditari184 (80% dels casos) o bé pot deure's a mutacions
genètiques espontànies. L'herència és recessiva doncs va lligada al sexe. Concretament, la
causa de la malaltia es troba en gens transmesos pel cromosoma X matern. Els homes, doncs,
no poden transmetre la malaltia. D'aquesta forma, existeix un 50% de probabilitats que el fill
sigui hemofílic i la filla només portadora si d'un parella entre un home sa i una dona
portadora es tracta; si el pare és hemofílic i la mare no és portadora, les filles seran
portadores i els fills no seran hemofílies. Les dones que són portadores no pateixen:la
malaltia185.

El tractament de l'hemofília consisteix en rebre els factors de coagulació, els quals,
fins els anys setanta eren subministrats mitjançant transfusions de sang sencera o
diefflasnia que únicament podien ser realitzades en els hospitals.

L'any 1965, Judith Graham Pool (1919-1975) descobrí els crioprecipitats186, els
quals revolucionarien el tractament de l'hemofília: els hemofílies ja no havien
d'anar a l'hospital a rebre les transfusions de sang que necessitaven per mantenir el
seu sistema immunologie en condicions, sinó que podien realitzar el tractament a

casa, la qual cosa suposava també una reducció dels costos del serveis hospitalaris.
A més, es reduïa l'excés de substàncies grasses que rebien els hemofílies en ser
transfosos, doncs ara eren tractats únicament amb l'element que necessitaven.

A principis dels setanta, per qüestions de proveïment i comercials es començà a
imposar l'ús de factors de coagulació (hemoderivats) com a tractament habitual
dels hemofílies. Ara bé, a diferència dels crioprecipitats, que s'elaboren a partir de
les donacions d'un únic o de pocs donants, els hemoderivats es fabriquen a partir

de grans quantitats de plasma o de sang, que provenien de moltes persones, per la

184 Per aquest motiu és qualificada com a coagulopatia congènita. Altres coagulopaties congènites
són la malaltia de Von Willebrand (deficiència del factor d'aquest mateix nom) i la malaltia
d'Owren (proaccelerina). La deficiència d'altres factors, a saber, el I (fibrinogen), II (protrombina),
III (factor Tisular), IV (calci), V (acelerina), VII (proconvertina), X (factor Stuar-Prower), XI
(factor antihemofílic C, factor de Rosenthal) i XIII (factor estabilitzant de la fibrina de Lorand i
Laki) també és considerada per la classe mèdica com a coagulopaties congènites.

185 Un dels casos d'hemofília més coneguts és el de la Reina Victòria d'Anglaterra (1819-1901), les
filles de la qual (concretament, la princesa Alícia [1843-1878] i la princesa Beatriu [1857-1944])
van transmetre la malaltia a les cases reials russa i espanyola. Pel que respecte a aquest darrer cas,
Victòria Eugènia de Battenberg (1887-1969), filla de Beatriu, es casà, el 31 de maig de 1906, amb
Alfons XIII (1886-1941). D'aquest matrimoni naixeren cinc fills i dues filles. El fill més jove,
Gonzalo (1914-1934), i el seu germà gran, Alfons (1907-1938), eren hemofílies. Al respecte, vid.
www.hemofilia.com/reales.htm: www.lagaceta.com.ar/net28Q52000/a6.htm.

186 Els crioprecipitats són un concentrat de Factor VIII i IX, extrets de sang o de plasma, que
s'acumulen en grans lots i se separen en fred. Hi treballaren conjuntament amb Pool, Hershgold i
Pappenhagen.
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qual cosa una única mostra contaminada pot afectar a tot un lot, el qual serà
distribuït entre multitud de persones187.

Això fou el que s'esdevingué amb el cas del VIH i per aquest motiu, segons dades
del CDC, entre 1979 i 1985, el 90% dels pacients amb hemofília que havien rebut
factors de coagulació havien estat infectats amb el VIH188. Amb la introducció de
la tècnica de l'escalfament dels hemoderivats l'any 1985, es tornà a restablir - en la
mesura que fou possible - la confiança i l'ús d'aquest tractament189

Unes xifres ajuden a comprendre l'abast d'aquesta tragèdia amb repercussions
mundials: segons dades de la National Hemophilia Foundation , als Estats Units,
l'any 1986, 10.000 dels 14.000 hemofílies existents havien estat infectats amb el
VIH; a França, fins el 1992, 291, i fins el març de 2000, 600191; a Alemanya, fins el
1993, 1.843 persones, de les quals 513 havien mort192; a Portugal, segons dades de
1987, el 70% de la població hemofílica; a Irlanda, 221 dels 400 hemofílies
existents foren contaminats amb el VIH i/o el VHC193; al Japó, a finals dels
vuitanta, uns 2.000, xifra que representa un 40% del total d'hemofílies; i a l'Iran,

187 A Espanya, segons manifestà el Ministre de Sanitat i Consum en funcions, Griñán Martínez, «los
hemoderivados utilizados en el caso español y en la época en que tuvieron lugar los contagios
procedían principalmente de laboratorios norteamericanos» (BOCG, Congrés, Diari de Sessions,
num. 265, de 23 de juny de 1993, pàgs. 13456).

188 Específicament sobre el problema dels hemofílies americans, vid. Susan RESNIK, Blood Saga:
Hemophilia, AIDS, and the Survival of a Community, University of California Press, Berkeley,
1999.

189 Concretament, respecte del cas espanyol, deia el Ministre Lluch l'any 1985: «[HJemos difundido
recomendaciones sobre el tratamiento de los hemofílicos, estimulando el uso del crioprecipitado y
factores de coagulación tratados con calor que inactivan dicho virus». BOCG, Congrés, Diari de
Sessions, núm. 247, de 6 de novembre de 1985, pàg. 11046.

190

191

www.hemophilia.org.

Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire, núm. 24, 12 juin 2001.

192 Segons afirma Gert BRÜGGEMEIER, Staatshaftung..., pàg. 12, dada que extreu del
Bundesgesundheitsblatt 1993, 446. En canvi, segons consta a una pregunta escrita formulada a la
cambra parlamentària del Land de Bayern el 7 de setembre de 1999 (Bayerischer Landtag, 14.
Wahlperiode, Drucksache 14/2447, S. 1), fins el 1999, prop de 1.400. Creiem que la font que citen
són els casos comunicats per les Associacions d'Hemofílies al Ministeri de Salut alemany, en la
referida dada de 1993.

^193 Rosemary DALY, "Tribunal de investigación en Irlanda", El Mundo de la Hemofília, vol. 8,
núm. 1, pàg. 10.
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187 persones foren contagiades després que l'Associació d'Hemofílies d'Iran
adquirís productes a una farmacèutica francesa l'any 1994194.

A Espanya, és difícil quantificar amb exactitud l'abast de la tragèdia entre la
comunitat d'hemofílies. Vegi's perquè. José Luis Muga, seguint les dades
facilitades per la Reial Fundació Victòria Eugènia, afirma que el 46% dels
hemofílies, això és, 1.147 persones, va ser infectat195; segons les dades del Registre
Nacional, els casos declarats de SIDA per causa, únicament, d'hemoderivats, des
de 1981 fins a 1992 és de 486 casos, i la suma total des de 1981 fins a 2000 és la de
760; segons les dades donades en una contestació parlamentària de febrer de 1992,
el nombre de casos de SIDA en pacients hemofílies notificats fins a 20 de
desembre de 1991 era el de 336, dels quals 179 ja havien mort i 12 «no son
propiamente hemofílicos, sino pacientes de otras coagulopatías»196; i en una altra
d'abril de 1993, en la qual es fa referència al període 1982-1992,413197.

A Catalunya, segons dades de l'Associació Catalana d'Hemofília198 actualitzades a
abril de 2000, existeixen unes 400 persones amb coagulopaties congènites, 280 de
les quals són hemofíliques. No sabem del nombre d'aquests que han estat
contagiats pel VIH, tot i que sí sabem que a Catalunya 199 persones hemofíliques
que havien rebut tractament amb productes sanguinis sol·licitaren els ajuts
establerts pel RD-L 9/1993199, del que tractarem més endavant.

194 Canadian HIV/AIDS Policy & Law Newsletter, vol. 4, num. 4, Summer 1999. L'associació, que
fou demandada per no analitzar els productes després de ser advertida per l'empresa farmacèutica,
decidí demandar-la també.

195 José Luis MUGA, cit., pàg. 284. Aquestes dades són les mateixes que les utilitzades pel Senador
Díaz de Mera y García Consuegra, del Grup Popular, en una pregunta «sobre las medidas previstas
por el Gobierno en orden a depurar las responsabilidades implicadas en el caso de los hemofílicos
contagiados de SIDA»: 1147 hemofílies contagiats, dels quals 416 que han desenvolupat la malaltia
i 368 que han mort (BOCG, Senat, Diari de Sessions, num. 156, de 23 de març de 1993, pàg. 8658;
num. expedient: 680/000928), i les mateixes que les utilitzades pel Ministre de Sanitat i Consum,
Griñán Martínez, en la defensa de l'aprovació del RD-L 9/1993, d'ajuts als contagiats pel VIH
(BOCG, Congrés, Diari de Sessions, num. 265, 23 de juny de 1993, pàg. 13456; num. expedient:
130/000028).

196 BOCG, Senat, Sèrie I, num. 290, de 5 de març de 1992, pàg. 99; núm. expedient: 684/007050.

197 BOCG, Congres, Sèrie D, núm. 404, de 13 d'abril de 1993, pàgs. 97-98, en concret, pàg. 98.

198 www.hemofiliacat.org.
/*•

199 Resposta realitzada el 8 de novembre de 2000 a una pregunta parlamentària (BOCG, Congrés,
Sèrie D, núm. 108, de 13 de desembre de 2000, pàgs. 242-243; núm. expedient: 184/003935).
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Tot i aquest ball de números, el cert és que la comunitat hemofílica - i no
únicament l'espanyola sinó també a nivell internacional i, de forma paradigmàtica,
als Estats Units i a Alemanya - ha exercit una força pressió en els poders públics a
fi de responsabilitzar-los del contagi sofert amb motiu dels productes sanguinis que
els mateixos governs els facilitaven. Aquest poder s'ha concretat en l'establiment.
en el seu favor de mesures de suport - bàsicament, indemnitzatòries - per la qual
cosa, en moltes ocasions, s'ha evitat que hagués de ser un Tribuna! qui decidís
sobre l'oportuna depuració de responsabilitats.

2.1.2 L'hepatitis C

2.1.2.1 Descripció de la malaltia

L'hepatitis C, com la resta d'hepatitis, és una greu malaltia del fetge causada per un
virus, que provoca la seva inflamació, motiu pel qual la persona afectada pot patir
una cirrosi i, en alguns casos, un càncer de fetge.

L'hepatitis C és causada per un específic viras, tot i que existeixen d'altres que provoquen
també hepatitis. Els diversos que s'han identificat fins ara, els quals s'anomenen per lletres
de l'abecedari, es relacionen tot seguit.

El virus de l'hepatitis A fou identificat l'any 1973 per Steve Feinstone, en un treball conjunt
amb Al Kapikian i Robert Purcell200. Es transmet per via oral, sent l'aigua i els aliments els
vehicles habituals de transmissió. A Espanya, la taxa d'incidència és de 2,48 casos per
100.000 habitants (any 2000)201. Existeix vacuna que prevé aquesta malaltia, que a Catalunya
no s'aplica de forma sistemàtica, sinó que es recomana la seva administració a determinades
persones, com ara viatgers de zones endèmiques, manipuladors d'aliments, personal sanitari,
personal de neteja, homosexuals i addictes a drogues per via parenteral202.

El virus causant de l'hepatitis B fou identificat per Baruch Samuel Blumberg (New York,
1925) l'any 1967203. El descobriment d'aquest virus va lligat amb la identificació que el 1963

200 Steve M. FEINSTONE, Al Z. KAPIKIAN, Robert H. PURCELL, "Hepatitis A detection by immune
electron microscopy of a virus-like antigen associated with acute illness", 182 Science 1026-1028
(1973).

201 M. L. VELASCO, R. CANO, "Vigilancia de Hepatitis A, España. Años 1997-2000", Boletín
Epidemiológico Semanal, vol. 9, num. 13, 2001, pàg. 139.

202 Al respecte, www.gencat.es/sanitat/cat/vha.htm.

203 Blumberg va rebre el premi Nobel de Fpiologia o de Medicina l'any 1976, juntament amb
Carlenton Gajdusek, pels descobriments relatius a «nous mecanismes d'origen i difusió de malalties
infeccioses». Al respecte, www.nobel.se/medicine/laureates/1976.
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realitzaren Blumberg i Harvey J. Alter de l'anomenat «antigen Austràlia», en trobar-se en el
sèrum d'aborígens australians. La infecció per VHB és molt comuna en el món: es calcula
que uns 170 milions de persones la pateixen204. Actualment, la principal via de contagi del
VHB en zones endèmiques consisteix en la transmissió vertical; en canvi, en zones on la
malaltia té una menor presència, la forma habitual de transmissió són les relacions sexuals,
l'ús compartit de material entre drogaaddictes i el contacte amb la sang, ja sigui per causa de
transfusions, de productes sanguinis o d'hemodiàlisi205. L'any 1971 ja es disposaren de test
de detecció del VHB a la sang, imposant-se en molts països el seu ús per raons de seguretat
en matèria transfusional. De fet, la probabilitat de contagi per via sanguínia avui en dia és
molt baixa206. Existeix vacuna que prevé aquesta malaltia, que a Catalunya s'administra a
tota la població a partir dels 12 anys i es recomana a persones en situacions de risc, com ara,
personal sanitari en contacte amb la sang, malalts sotmesos a hemodiàlisi o transfusions
periòdiques, hemofílies, nadons fills de mares portadores del virus, homosexuals masculins,
heterosexuals promiscus, funcionaris d'institucions penitenciàries, personal d'ambulàncies,
treballadors de serveis funeraris, bombers i persones que han persones que han patit una
punxada accidental, entre d'altres207.

[Sobre el virus causant de l'hepatitis C, vid. el següent apartat]

El virus causant de l'hepatitis D, anomenat també «agent delta», és una replicació
defectuosa i, per aquest motiu, per transmetre's necessita d'un altre virus, que, en el cas de
les persones és el VHB. Per tant, aquest virus es transmet per les mateixes causes que el
VHB, sent la sang una de les possibles. Fou identificat l'any 1977 per l'italià Mario Rizzetto
i per l'americà John Gerin. La seva incidència és de 8 casos per cada milió de persones.

L'hepatitis E també es contagia, com l'hepatitis A, per via oral. El virus causant d'aquesta
malaltia va ser descrit pel rus Mikhail Balayan l'any 1983.

Respecte de l'hepatitis F, s'ha produït un fet que podríem qualificar de curiós: l'any 1994,
N. Deka, M. D. Sharma i R. Mukerjee, de l'Institut Nacional d'Immunologia de Nueva
Delhi, publicaren la notícia del descobriment de partícules virais que no coincidien amb cap
dels diferents virus que hem esmentat anteriorment208. La injecció d'aquestes partícules en
simis els causaren (presumiblement) l'hepatitis, tot i que aquesta afirmació no ha estat encara

204 S. D. RYDER, I. J. BECKINGHAM, "ABC of diseases of liver, pancreas, and biliary system.
Chronic viral hepatitis", BMJ, Vol. 322, 27 January 2001, pàgs. 219-221, en concret, pàg. 219.

205 S. D. RYDER, I. J. BECKINGHAM, cit., pàg. 219.

206 K. SOLDÁN, M. RAMSAY, M. COLLINS, "Acute hepatitis B infection associated with blood
transfusion in England and Wales, 1991-7: review of database", BMJ, Vol. 318, 9 January 1999,
pàg. 95, expliquen que en el període esmentat, d'entre 4.185 declaracions d'hepatitis B només 24
tingueren com a causa una transfusió (0,6%).

207 Al respecte, www.gencat.es/sanitat/cat/vhb.htm.

208 N. DEKA, M. D. SHARMA, R. MUKERJEE, "Isolation of the novel agent from human stool samples
that is associated with sporadic non-A, non-B hepatitis", Journal of Virology, Vol. 68, No. 12,
December 1994, p. 7810-7815.
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científicament confirmada. Per aquest darrer motiu, en correcció, no es pot parlar d'un virus
de l'hepatitis F, però la denominació ha ocupat el lloc a la nomenclatura de les hepatitis.

Finalment, el virus de l'hepatitis G és el darrer descobert. Concretament, fou Jungsuh P.
Kim qui l'any 1995, liderant un equip integrat per investigadors del Center for Desease
Control and Prevention (CDC), del National Institutes of Health i del Genelabs
Technologies, Inc.209, juntament amb la contribució d'altres investigadors de renom mundial,
l'identificà210. Aquest virus ,és molt important, dopat l'objecte del nostre treball, perquè es
pot transmetre per la sang?1 \t E] virus-np^urm localització geogràfica concreta sinó que pot
trobar-se arreu del món. I+'hepatjtis G es caracteritza per no ser tan severa com l'hepatitis C:
en pocs casos, es manifesta, pom, ictericia i rarament esdevé crònica, a més, en un 85% dels
casos el virus acaba 'desapareixent' pel mer transcurs del temps. Als Estats Units es calcula
que quasi un 2% dels donants de sang pateixen d'aquesta malaltia.

2.1.2.2 El virus de l'hepatitis C .
' U V ' f . ,„ « \ , , f „ .. . . • •

L'any 1989, després de més de set anys de recerca, Michael Houghton identificà el

virus causant de l'hepatitis C (VHC), en un treball conjunt realitzat amb Qui-Lim

Choo, George Kuo i Daniel Bradley212 als laboratoris de Chiron213 i del CDC. El

descobriment prengué com a base treballs anteriors: ja des del 1975 es coneixia

l'existència d'un virus causant de l'hepatitis, què no era del tipus ni A ni B. No es

volgué denominar-la llavors com a hepatitis C perquè no s'havia demostrat la seva

transmissibilitat ni s'havien identificat el nombre d'agents involucrats, de tal forma

que, provisionalment, se la denominà com a hepatitis no-A no-B (VHNANB).

Denominació «provisional» que s'utilitzaria durant quinze anys.

209 www.genelabs.com.

210 J. LlNNEN ET AL., "Molecular Cloning and Disease Association of Hepatitis G Virus: A
Transfusion-Transmissible Agent", Science, Vol. 271, Nr. 5248, January 26th, 1996, p. 505-8.

211 Estudis posteriors al del descobriment així ho han corroborat. Vid., p.e., Harvey J. ALTER,
Jungsuh P. KIM, ET AL., "The Incidence of Transfusion-Associated Hepatitis G Virus Infection and
Its Relation to Liver Disease", The New England Journal of Medicine, Marc 13, 1997, Vol. 336,
No. 11, p. 747-754.

212 Quim-Lim CHOO, ET AL., ''Isolation of a cDNA clone derived from a blood-borne non-A, non-B
viral hepatitis genome", Science 264, 359-362 (1989). Vid., també, per a narració fascinant dels
treballs realitzats entorn el descobriment del VHC, les publicacions realitzades amb motiu de la
concessió de l'Albert Lasker Award for Clinical Medical Research (2000) a Harvey J. ALTER,
Michael HOUGHTON, "Hepatitis C Virus and eliminating post-transfusion hepatitis", Nature
Medicine, Vol. 6, No. 10, October 2000, pags.^082-1086.

213 www.chiron.coin.
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L'hepatitis C té un període d'incubació de quatre a vuit setmanes. En un 75% dels
casos la malaltia esdevé crònica i, d'aquests, un 20% deriva a un cirrosi en el
termini de 10-20 anys.

El VHC, que es transmet pel contacte amb la sang, per l'ús compartit de material
entre drogoaddictes i, en menor mesura, per relacions sexuals, és un virus molt que
afecta a moltes persones, la quantificació de les quals és força problemàtica, donat
que en moltes ocasions és asimptomàtic. Per això trobem a la literatura
especialitzada una enorme forquilla entre els 170 milions de persones214 i els
300,215

I aquest fet justifica, en certa mesura, la resposta que s'efectuà l'li de juny de 2001 a una
pregunta parlamentària del Grup Socialista per la qual es demanava el nombre de pacients
que havien mort en el període 1996-2000 per causa de l'hepatitis C. Es digué llavors:

«No se dispone de datos de mortalidad por hepatitis C, por considerar que dichos datos son
irrelevantes para valorar la epidemiología de la enfermedad (la mayoría de los infectados no
tienen sintomatología y en aquéllos que la muestran, la enfermedad cursa con levedad. Los
fallecimientos debidos a la hepatitis C se producen en portadores crónicos, largos años
después de la infección y por carcicoma primario de hígado o cirrosis hepática).

La prevalencia de portadores crónicos es difícil de conocer ya que, en un gran número de
casos, la infección por el viras no da lugar a manifestaciones clínicas y el hallazgo de una
situación de portador es casual....

Hay que tener en cuenta que, aproximadamente en un 40% de infectados, no es posible
determinar ningún factor de riesgo posible responsable de la infección. ...»216.

2.1.2.3 Mètodes de detecció

Donada la impossibilitat inicial d'identificar el VHC, també era impossible utilitzar
detectors del virus en mostres de sang. Per això s'hagué de recórrer a l'ús de tests
alternatius (com ara el test d'anticossos de l'hepatitis B i el control del nivell de
transaminases) i de mesures de precaució (com ara, el refús de sang de persones
contagiades pel VHB).

214 "Hepatitis C — Global prevalence", Weekly Epidemiological Record, núm. 49, 10 December
1999, pàgs. 425-427.

215 S. D. RYDER ET AL, cit., pàg. 219.

<fUü BOCG, Congrés, Sèrie D, núm. 207, de 28 de juny de 2001, pàg. 361; núm. expedient:
184/011950.
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L'abril de 1989, l'empresa Ortho Diagnostic Inc. presentà a la comunitat científica
un test de detecció dels anticossos del VHC. Aquest test fou aprovat per l'FDA, per
a ser utilitzat als Estats Units, el 2 de maig de 1990. La millora d'aquest test (test
de segona generació, 1992; test de tercera generació, 1994) reduí el contagi
transfusional quasi al zero. Així mateix, les mostres de sang que donaven positives
eren analitzades mitjançant un altre test, habitualment el RIBA; posteriorment,
mitjançant la tècnica de PCR, reacció en cadena de la polimerasa). Els nous tests,
basats en l'anàlisi de l'àcid nucleic viral, eliminaran en un futur proper la transfusió
de sang com una de les causes de contagi del VHC.

Aquests darrers test, anomenats «NAT» («nucleic acid testing») ja estan sent utilitzats als
Estats Units i la seva introducció a l'Estat espanyol ha estat objecte de discussió, com hem
vist anteriorment217.

2.1.2.4 Els tractaments

Actualment no existeix una vacuna contra l'hepatitis C, tot i que els estudis en
aquesta matèria són molt optimistes218. Les persones que pateixen la malaltia són
tractades amb interferon219 i amb ribo virin, però aquest és un tractament molt car,
complex i relativament ineficient que pot provocar efectes secundaris, com ara
anèmies. Estudis actuals sobre el tractament de la malaltia han mostrat la utilitat
d'una nova teràpia: el peginterferon alfa-2a220.

217 DS Senat, Ple, Núm. 33, de 20 de febrer de 2001, pàgs. 1838-1846; Moció «Del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al Gobierno a que recomiende la detección
del antígeno del virus de la hepatitis C como medida de seguridad de la sangre y hemoderivados en
su uso terapéutico» (662/000095). La moció va ser aprovada.

218 Michael HOUGHTON, "The hepatitis C virus: A new paradigm for the identification and control
of infectious disease", a Harvey J. ALTER, Michael HOUGHTON, "Hepatitis C virus and eliminating
post-transfusion hepatitis", Nature Medicine, Vol. 6, No. 10, October 2000, pàgs. 1082-1086 dóna
notícia de l'eficàcia de preparats d'immunoglobulina, amb anticossos VHC, en la prevenció de
l'hepatitis C (pàg. 1086). I segons Jaime Guardia Masó, Cap del servei de Medicina Interna de
l'Hospital de la Vall d'Hebrón de Barcelona, la vacuna podria estar en el mercat en tres o quatre
anys (Diario Médico, edició electrònica, 1 de juny de 2001).

219 S. D. RYDER, I. J. BECKINGHAN, "ABC of diseases of liver, pancreas, and biliary system.
Chronic viral hepatitis", 322 BMJ 27 January 2001, pàg. 221, on es diu que estudis realitzats
mostren una més gran eficiència de subministrament d'Interferon alfa que només d'Interferon.

220 Al respecte, vid. l'editorial de "The New England Journal of Medicine", December 7, 2000, Vol.
343, No. 23, "Conquering Hepatitis C, Step by Step" i els següents dos articles, publicats en el
mateix número de la revista: Stefan ZEUZEM et al., "Peginterferon Alfa-2a in Patients with Chronic
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2.1.2.5 Dades sobre el contagi

L'hepatitis C és una malaltia molt estesa. Segons dades publicades el desembre de
1999, existeixen en el món prop de 170 milions de persones contagiados amb el
VHC221; tot i que el nombre de persones portadores asimptomàtiques pot ascendir
fins als 400 milions de persones. A Espanya, aproximadament el 2% de la població
adulta té anticossos de l'hepatitis C, mentre que unes 600.000 persones pateixen la
infecció crònica222.1 a Catalunya, el nombre d'afectats pel VHC es troba entre el 2
i el 3% de la població223.

2.1.2.6 Causes de contagi del VHC

El contagi del VHC es deu al contacte amb sang infectada o altres fluids capaços de
transmetre la malaltia. Les diferents vies de transmissió del virus i la seva
incidència en l'actualitat s'expliquen a continuació, seguint-se l'esquema exposat
en seu de transmissió del VIH.

Hepatitis C"; E. Jenny HEATHCOTE et al., "Peginterferon Alfa-2a in Patients with Chronic Hepatitis
C and Cirrhosis".

221 ORGANITZACIÓ MUNDIAL DE LA SALUT, Weekly Epidemiological Record, No. 49, 10 December
1999, pàg. 427.

222 Segons dades aportades al XXVI Congrés de Y Asociación Española para el Estudio del Hígado
(Madrid, 24 de febrer de 2001). De totes formes, es difícil dir amb exactitud el nombre real de
persones contagiades perqué en molts casos la infecció no provoca manifestacions clíniques. En
alguns d'aquests casos, el diagnòstic prové de situacions casuals (p.e., revisions mèdiques
periòdiques, anàlisi de sang en ocasió de donació de sang, ...). En aquest sentit, vegi's la resposta
del Secretari d'Estat de Relacions amb les Corts feta l'li de juny de 2001 a una pregunta formulada
pel Grup Socialista, en la qual es demanava el nombre de pacients morts per causa de l'hepatitis C
durant els anys 1996-2000, així com la prevalença i factors de risc (BOCG, Congrés, Sèrie D, núm.
207, de 28 de juny de 2001, pàgs. 361-362; núm. expedient: 184/011950).

f
223 Dades semblants a la pàgina de l'Asociación Española para el Estudio del Hígado
(htrp://www.aeeh.org/info04.html: 6.11.01).
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2.1.2.6.1 Ús de sang o de productes sanguinis contaminats

És sabut des dels anys quaranta que l'hepatitis pot ser transmesa per transfusions de
sang o per l'ús d'hemoderivats224. Un 15% dels pacients infectats al nord d'Europa

'J'JÇ ' , •

ho foren per causa de transfusions o de productes sanguinis . El .contagi
transfusional del VHC davallà considerablement a partir dels setanta en deixar-se ;
de remunerar les donacions de sang i en introduir-se la selecció de donants (així, al.
Regne Unit). En aquest sentit, la legislació fou modificada per; atendre les
recomanacions realitzades per Harvey J. Alter, Paul Holland i Paul Schmidt l'any
19.7(X IJot i però, el fet que no s'aïllés el virus fins principis de 1989 i que no existís
test de detecció fins a finals d'aquell any226, provocaren l'existència de gran
nombre de contagis per raó de transfusions o productes sanguinis. Actualment, la
probabilitat de ser contagiat per aquesta via se situa en un cas de cada 150.000,227

Com hem vist en seu de contagi transfusional del VIH, l'hemodiàlisi és una de les formes
possibles d'inoculació de virus i bactèries, entre ells també el VHC i el VHB. Tot i que el
nombre d'aquests casos no és elevat, existeix cert risc i, a Espanya, el Tribunal Suprem ha
resolt un cas en el qual aquesta forma la forma de contagi. Es tracta de la STS, 3a, 28.10.98
(RAJ 1998, 8928), on l'actor obtingué una indemnització de 7,5 milions de pessetes per la
inoculació del VHB en el transcurs d'una sessió d'hemodiàlisi.

En la resposta parlamentària amb la qual hem iniciat aquest epígraf, trobem les següents
afirmacions — no gaire precises — sobre probabilitat de contagi en els casos que ens ocupen:

«Transfusiones: inexistente desde principios de los 90 por examen de donantes.

Hemofílicos: es una población de alto riesgo al no existir vacuna contra el virus C.

Hemodializados: riesgo similar a los hemofílicos»228.

224 L'any 1943, uns 70.000 soldats americans que estaven al Nord d'Àfrica foren contagiats de
l'hepatitis en rebre una vacuna de la febre groga diluïda en sèrum humà.

225 S. D. RYDER ET AL, cit., pàg. 219.

226 Harvey J. ALTER, Michael HOUGHTON, "Hepatitis C virus and eliminating post-transfusion
hepatitis", Nature Medicine, Vol. 6, No. 10, October 2000, pàgs. 1082-1086 realitzen una
apassionant descripció de les circumstàncies que envoltaren la investigació i el descobriment.

227 German F. LEPARC, cit.

228 BOCG, Congrès, Série D, num. 207, de 28 de juny de 2001, pàg. 361; num. expedient:
184/011950. Com dèiem, ni científicament ni jurídicament les afirmacions són exactes: a partir dels
noranta s'imposa el test de detecció del VHC, mantenint-se l'examen dels donants de sang, que
havia estat imposat durant els vuitanta; i respecte l'afirmació segons la qual els hemofílies són una
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Finalment, i en relació als malalts sotmesos a hemodiàlisi, a principis d'octubre de 2001 es
conegué el cas de 18 persones contagiades per aquesta via en un hospital de Ciudad Real.
Aquest fet ha esdevingut polèmic pel retard amb el que s'ha fet públic: sembla ser que els
contagis es produïren a finals d'abril i, tot i ser una malaltia de declaració obligatòria, no es
donà cap notícia al respecte fins a l'octubre (i mitjançant una publicació local, no pas
oficial). El director General de TlMSALUD s'ha compromès a comparèixer davant de la
Comissió de Sanitat del Congrés per donar les oportunes explicacions al respecte. Segons
sembla, la infecció no fou daüs'ada p*èr cap producte contaminat sinó per un greu error humà:
utilitzar una xeringa qile 'havia <estat en contacte amb una persona contagiada a l'hora de
manipular un envàs multidosi. .d'heparina, ,que és un anticoagulant que s'utilitza a
l'hemodiàlisi229.

2.1.2.6.2 Viaparenêraf" !"'' ''

Com en seu de contagi del YIH per via parenteral, destaquem a continuació alguns
dels supòsits més habitual en els quals aquest contagi es pot produir.

a) Per Pus compartit de xeringues no estèrils entre consumidors de drogues.

Aquesta és, com en el cas del contagi del VIH, la principal causa de contagi, tot
representant en alguns països el 70% dels casos de VHC230. Així mateix, la situació dels
presos també és especialment preocupant: a Espanya, prop del 17% dels reclusos són
portadors del VHC231.

b) Per l'ús compartit, tot i que no volgut, quan la xeringa o l'estri que hem
definit anteriorment són utilitzats durant la comissió d'un delicte com a

instrument amenaçador.

Així, a l'edició d'El País del 14 de octubre de 1999 es donava la notícia d'un lladre que
havia contagiat a la seva víctima amb el VHC, tot i que no s'especificava com s'havia

població de risc per no existir vacuna, cal dir que tampoc existeix vacuna per aquells no hemofílies
que rebran productes sanguinis.

229 Paràgraf elaborat amb la informació continguda a El País, 5 d'octubre de 2001, pàg. 42; 6
d'octubre, pàg. 29; i 7 d'octubre, pàg. 38.

230 S. D. RYDER ET AL., cit., pàg. 219. Segons la resposta de 8 de juny de 2001, els addictes a
drogues per via parenteral constitueixen el grup en el qual es dóna el major percentatge de portadors
crònics (BOCG, Congrés, Sèrie D, núm. 207, de 28 de juny de 2001, pàg. 361; núm. expedient:
184/011950).

231 Segons consta a la pregunta formulada pel diputat Carlos Aymerich Cano (Grup Parlamentari
Mixt - BNG) el 22 d'agost de 2000 (núm. Expedient: 184/002984, BOCG, Congrés, Sèrie D, núm.
54, 13 de setembre de 2000, pàg. 146).
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produït el contagi. Aquella sol·licità una indemnització de 50 milions de pessetes; el
Ministeri Fiscal, per la seva part, 17 anys de presó.

c) Pel contacte accidental amb instruments punxents contaminats.

Novament hem de fer referència als casos d'accidents laborals del personal
sanitari. El risc de desenvolupar l'hepatitis C després de l'exposició oscil·la

entre el 3% i el 10%, en funció dels autors232.

Així mateix, donada la repercussió social que ha tingut en els medis de
comunicació a Espanya i a Catalunya, hem d'esmentar altres casos més
preocupants des del punt de vista dels usuaris dels serveis sanitaris: els brots

de contagi per raó d'ús de material deficientment desinfectat o per culpa del
personal sanitari.

Malauradament, al nostre país els diaris s'han hagut de fer ressò de dos fets que han
commogut l'opinió pública:

- El cas «Maeso»: el març de 1998 es va produir una situació de greu crisi institucional i
de confiança en el sistema sanitari públic valencià en fer-se públic que s'havia produït un
contagi massiu d'hepatitis en dos hospitals: l'Hospital La Fe i la Casa de Salut de València.
L'element comú entre els més de 200 afectats consistia en haver estat atesos pel metge
anestesista Juan Maeso, de qui es conegué que era portador del VHC i, segons notícies de
la premsa, addicte als opiàcis, com ara la morfina. Presumiblement, la forma de transmissió
consistí en l'ús personal de les mateixes xeringues que després s'utilitzarien en el quiròfan,
actuació que es realitzà durant l'ampli període de temps comprés entre 1994 i 1998.
L'anàlisi del genotipus del virus en més de 500 persones demostrà que en quasi 200 els
resultats eren quasi idèntics als de l'anàlisi del genotipus de Juan Maeso. El cas provocà,
d'una banda, la creació d'una Comissió Parlamentària, a les Corts Valencianes, que estudià
el cas233; i, d'una altra, l'inici d'una querella criminal per motiu del contagi. Les darreres
notícies de què disposem sobre el curs d'aquest procediment judicial són que ja s'ha passat
a la fase de sumari234.

- El cas de l'Hospital de Figures: a finals de setembre de 2000 es conegué per la premsa
que «cinc persones que varen ser ateses al 4 de juny en el servei d'urgències de l'hospital

232 Dades extretes de Ma Teresa GALLARDO ET AL., cit., pàg. 370. Altres estudis han situat el
percentatge de seroconversió en xifres molt inferiors. Així, C. SERRA ET AL., "Riesgo laboral de
infección por el virus de la hepatitis C después de una exposición accidental", Archivos de
Prevención de Riesgos Laborales 1999; 2 (2): 62-68, fan referència a un 0,7%. Segons la resposta
parlamentària d'li de juny de 2001, cit., «la incidencia de infección en personal sanitario es
extremadamente baja».

Diari de Sessions de les Corts Valencianes, Comissió de Sanitat i Consum, de 22 de setembre de
1998, pàgs. 8-12 i de 20 d'octubre de 1998, pà^s. 18-31.

234 La Vanguardia, dimarts, 8 de maig de 2001; El País, dimarts, 8 de maig de 2001, pàg. 33.
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comarcal de Figueres han desenvolupat des de llavors una hepatitis C»23S; el nombre
d'afectats ràpidament ascendí a dotze236, tot i que finalment es concretà en 10. El
Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya inicià una investigació per esbrinar
l'origen del brot. El resultat fou qualificar l'incident com una errada de control sobre el
material que es feia servir237: es reutilitzà l'agulla amb la qual s'havia punxat a un malalt
d'hepatitis per extreure sèrum d'ampolles. Arrel dels fets, un dels afectats presentà una
reclamació contra l'hospital, i el Comitè d'Empresa, una altra davant d'Inspecció de
Treball238. Les eventuals responsabilitats civils que es puguin derivar, no obstant, sembla
que es ventilaran de forma amistosa i fora dels Tribunals: el Conseller de Sanitat, Eduard
Rius, afirmà a finals de novembre de 2000, en una pregunta per respondre per escrit, que
«respecte a les persones afectades per aquest brot, cal assenyalar que, tenint en compte els
danys ocasionats, totes elles seran degudament compensades econòmicament.
Evidentment, es garantirà el seguiment i l'assistència sanitària que en tot moment
requereixin aquestes persones»239. En aquest sentit, a mitjans de juliol de 2001, tres dels
afectats havien arribat a un acord indemnit/atori — transacció, doncs calia fer renúncia a
l'exercici d'accions judicials — amb el Servei Català de la Salut pel qual percebran cinc
milions d'indemnització. La resta d'afectats no acceptaren aquesta oferta de solució perquè
la seva pretensió indemnitzatòria es concretava en 12 milions, sens perjudici d'altres
quanties cas de desenvolupar la malaltia240. D'altra banda, el jutge instructor del cas, per la
seva banda, cridà a principis d'octubre de 2001 a declarar a quatre infermeres en qualitat
d'imputades241.

Cal destacar que si bé aquests dos darrers episodis - certament propers - no són la pràctica
habitual, sí que han creat un ambient de preocupació i desconfiança a la societat.

d) Pel contacte voluntari amb estris punxents que no han estat correctament
desinfectats i, per tant, no ofereixen les garanties d'asèpsia que haurien de

235 La Vanguardia, divendres, 29 de setembre de 2000, pàg. 31; de forma semblant, El País,
divendres, 29 de setembre de 2000, pàg. 36.

236 El País, dissabte, 30 de setembre de 2000, pàg. 28.

237 "El brot d'hepatitis C constitueix un incident aïllat, ocasionat probablement per un error humà,
que no qüestiona el funcionament normal del Servei d'Urgències ni del conjunt de l'Hospital",
afirmà el Conseller Rius en la resposta a una pregunta al Consell Executiu (BOPC núm. 143, de 31
de gener de 2001, pàg. 20; núm. expedient: 314-03816/6).

238 El País, dissabte, 30 de setembre de 2000, pàg. 28.

239 BOPC, núm. 131, de 21 de desembre de 2000, pàg. 33; núm. expedient: 314-03629/06.

240 La Vanguardia, Vivir en Girona, 14 dejuliol de 2001, pàg. 3.

241 El País, Catalunya, dijous, 4 d'octubre de 2001, pàg. 10.
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tenir. És el cas, actualment, dels «piercings», dels tatuatges i de la
micropigmentació. En aquest punt, fem remissió a allò dit en seu de contagi
del VIH. I és el cas també, en els països en vies de-desenvolupament, de la
manca d'utilització de material d'un únic ús.

Segons les dades de què disposem, cada anys es produeixen per l'ús d'aquest material no
esterilitzat entre 2,3 i 4,7 milions de contagis del VHC i entre 8 i 16 milions de contagis del
VHB242.

2.1.2.6.3 Relacions sexuals

Les relacions sexuals són una causa possible però molt poc probable de contagi de
l'hepatitis C, concretant-se la seva incidència en el 5%243, molt inferior als casos de
contagi del VHB o del VIH.

2.1.2.6.4 Trasplantaments

Els trasplantament són també una de les possibles causes de transmissió del VHC,
tot i que el nombre de casos no és elevat244. Desconeixem de casos a la pràctica
judicial espanyola en els quals aquesta via de transmissió hagi estat la causant del
contagi.

2.1.2.6.5 Fecundació

Com en seu de contagi del VIH, aquesta causa de contagi també és possible en el
cas del VHC. Desconeixem de casos en la pràctica espanyola, però la literatura
mèdica senyala que el percentatge de contagi per aquesta via és molt reduït.

242 A. KANE ET AL., "Transmission of hepatitis...", cit.

243 S. D. RYDER ET AL., cit., pàg. 219.

244 Santiago BONANAD Boix ET AL., "Incidencia de infección por hepatitis C en donantes de
cabezas femorales para el Banco de Tejidos", Revista Española de Salud Pública, 1998, núm. 72,
Carta al Director, pàgs. 267-271, analitzen la incidència d'aquesta infecció en la Comunitat
Valenciana en un grup de donants entre 1990 i 1997. Resultaren positius un total del 3,8% sobre
1.010 donacions, percentatge superior al correlatiu als donants de sang.
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Així mateix, creiem oportú fer esment de dos casos de contagi del VHC de persones que
s'estaven sotmetent a tècniques de reproducció assistida245. Aquest supòsit és, estrictament,
un cas més d'infecció nosocomial, en el qual els equips de reproducció assistida foren els
portadors del virus.

2.1.2.6.6 Transmissió vertical

246 .La transmissió vertical del VHC és pràcticament inusual .

"a- ñto, A la STSJ Comunitat Valenciana, Social, 10.11.98 una dona, de professió auxiliar de clínica,
reclamà contra el SERVASA i la TGSS pel contagi d'hepatitis que havia sofert en punxar-se
amb una xeringa trencada quan feia recompte de material. La reclamació la realitzà en el seu
propi nom i en el de la seva filla, nascuda amb posterioritat a aquest accident i portadora del
virus de l'hepatitis.

2.1.2,7 De nou, els hemofílies

La tragèdia que afectà a la comunitat hemofílica amb motiu del VIH no semblà ser
model suficient per evitar que es tornés a repetir, de tal forma que entre finals dels
vuitanta i principis dsls noranta un gran nombre d'hemofílies foren contagiats amb
el VHC per causa, simplement de l'ús de productes sanguinis.

La reacció dels poders públics fou desigual, tant en allò que fa referència a
increment d'exigències per garantir la qualitat dels productes sanguinis, com per
preveure mecanismes de compensació al marge de la responsabilitat civil.

Així, a l'Estat espanyol el juliol de 2001 es presentà un Projecte de Llei per a compensar,
inicialment, a 735 hemofílies que foren contaminats amb el VHC mitjançant productes
sanguinis, tot i que segurament el nombre de beneficiaris comprendrà 205 més; i a
Catalunya, el Govern català establí l'any 2000 uns ajuts similars, dels quals s'han beneficiat
quasi 300 persones.

A nivell europeu, cal destacar que a Irlanda, l'any 1997 es creà un Tribunal ad hoc per a
resoldre sobre la concessió d'ajuts; i actualment el Lindsay Tribunal està realitzant les seves
tasques d'investigació; que a Escòcia, el Govern ha decidit no establir cap sistema d'ajuts

245 Florence LESOURD ET AL., "Transmissions of hepatitis C virus during the ancillary procedures
for assisted conception: Case report", Human Reproduction, Vol. 15, No. 5, 1083-1085, May 2000.

246 S. D. RYDER ET AL., cit., pàg. 219. La resposta parlamentària d'li de juny de 2001 considera,
amb una lògica dubtosa, que «fe]ste tipo de transmisión, si existe, es muy poco eficaz».
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públics per als 300 hemofílies que foren contaminats entre els setantes i els vuitantes247; que
al Regne Unit, el Jutge Burton també està duent ha terme una tasca d'investigació i
establiment de les oportunes responsabilitats civils pels casos de contagi per causa de
transfusions o productes sanguinis, la primera mostra de les quals ha estat la sentència de
març de 2001; i que Alemanya també ha aprovat un conjunt d'ajuts per a aquelles dones que
foren contaminades amb el VHC amb motiu d'haver rebut un tractament de forma
obligatòria..

2.1.3 La malaltia de Creutzfeldt-Jakob

Si bé el sistema de subministrament i tractament de la sang actualment sembla
segur, cal tenir present que constantment apareixen nous virus, i que, per això, la
seguretat del sistema transfusional es troba constantment amenaçada. En aquest
sentit, ens sembla oportú fer referència al cas de la malaltia de Creutzfeldt-Jakob
per la transcendència mediática que ha tingut darrerament, tot i no ser objecte
d'estudi principal en aquest treball. De ben segur, si malauradament en el futur es
produeixen casos de contagi de la malaltia per causa d'ús de sang o
d'hemoderivats, les eventuals responsabilitats que puguin sorgir s'analitzaran amb
els instruments que seran objecte d'estudi al llarg d'aquestes pàgines.

2.1.3.1 Descripció de la malaltia

El darrer esdeveniment que ha fet trontollar la seguretat del sistema transfusional,
com avançàvem, ha vingut amb la crisi originada amb 1'encefalopatía
espongiforme bovina248: a quasi tots els països europeus, al llarg de l'any 2000, han
anat apareixent casos de contagis d'animals. L'alarma s'ha incrementat quan han
començat a aparèixer els primers casos de persones que pateixen la malaltia
d'encefalopatia espongiforme en la versió humana: la malaltia de Creutzfeldt-Jakob
(d'ara endavant, CJD, en les seves sigles en anglès: Creutzfeldt-Jakob Disease).

247 Informació extreta de la discussió parlamentària sobre l'atorgament de compensacions als
hemofílies que tingué lloc el 26 d'abril de 2001: Scottish Parliament, Official Report, 26 April
2001, Col. 85, intervenció de Nicole Sturgeon.

248 La informació més complerta es troba en l'informe elaborat per una Comissió ad hoc per
encàrrec del Parlament anglès i fet públic l'octubre de 2000 (www.bseinquiry.gov.uk'). A nivell
espanyol, pot consultar-se la pàgina informativa www.eeb.es. De forma més breu, vid. la informació
facilitada per la Creutzfeldt-Jakob Disease Foundation Inc. (www.cjdfoundation.org) i l'article de
José M. POLO, "Historia y clasificación deéas enfermedades priónicas humanas", presentat al
Primer Congrés Virtual Iberoamericà de Neurologia, , organitzat l'octubre de 1998 per la Societat
Valenciana de Neurologia (http://svneurologia.org/congreso/priones.html).
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La CJD és una malaltia degenerativa, causada per un prió249, que pot afectar a
qualsevol persona i que provoca demència progressiva i disfuncions
neuromusculars, degut, tot plegat, als porus o buits que s'han generat en el teixit
cerebral. Existeixen dos tipus de malalties CJD:

- L'anomenada clàssica, que fou descrita l'any 1920 pels psiquiatres (o
neuròlegs, depenent de les fonts) alemanys Hans Gerhard Creutzfeldt

(Hamburg, 'i&85-$¿4tó° i AÍíbns Maria Jakob*' (1884-1931). Es
•• • ; 1Y ' '',1 ( ( ' j ' • • • - . • • ' • " ; • f - i ' • ;• •• •

caracteritza per aparèixer en persones d'entre 50 i 65 anys, les quals
pateixen alteracions mentals greus. El malalt pot morir per causa de la

t i i ' i ••

degeneració soferta en menys de nou mesos. La causa de la malaltia pot
ser l'herència genètica de la mutació d'un gen, representant aquest
supòsit un 10-15% dels casos; pot tenir un origen iatrogènic, que es

' ' 'j •' "f '-J»!. ftVf '&? f ' ' í ' ' ' ¿ l í - ' i ' i 1 "* ' * I j "í • >i. • ; :ü' '4produeix quanssrha realitzat'un trasplantament de còrnia o s ha rebut
'•"•"'- '• '••t. , ' ' " ¡u ' iM 'Uf 1 / . ' * " / ' v * í í L ' . - i . í ' v s i i ^ ' j ' í ^ 'W^- j» J ' i ; - í* / ;hormona del creixement extreta de la glándula pituitaria d una persona

malalta. Aquest supòsit és molt poc habitual entre d'altres raons perquè
actualment aquesta glàndula s'obté mitjançant enginyeria genètica; i,
finalnlent, existeix una tercera gran causa, que representa prop del 85%
dels casos, que té un origen i un funcionament encara desconegut.

- La variant de la malaltia (coneguda com a nvCJD), l'existència de la qual
fou anunciada pel Ministeri de Salut britànic el març de 1996. En aquesta
varietat, els malalts no solen tenir més de 45 anys, ni tenen antecedents
hereditaris. Té un termini de degeneració més perllongat, que oscil·la
entre els set i els vint-i-quatre mesos. Aquesta malaltia fou la que es
relacionà directament amb l'epidèmia d'encefalopatía espongiforme
bovina, aparegut al Regne Unit el 1986. La seva incidència és d'un cas
per milió. Fins ara no hi ha cap tractament eficaç contra la malaltia.

249 Els prions són partícules infeccioses que estan constituïts només per una proteïna. A diferència
dels virus i de les bactèries, els prions no tenen àcids nuclèics.

250 Creutzfeldt, que havia estat ajudant d'Alois Alzheimer (1864-1915), el descobridor de la malaltia
que duu el seu nom i que també es caracteritza per una progressiva degeneració de les funcions, fou
el primer en identificar la malaltia, en un article publicat el 1920, en el qual descrivia la malaltia
soferta per una dona anomenada Bertha Elschker, nascuda el 1890 i morta el 1913 després d'una
complexa malaltia del sistema nerviós ("Über eine eigenartige herdformige Erkrankung des
Zentralnervensystems", Zeitschrift fur die Gesamte Neurologie und Psychiatrie, 1920; 57: 1-18). Un
any després, Jakob publicà la descripció de quatre casos més en diferents revistes, i d'un cinquè el

^1923. Aquest darrer treball ha estat el que més s'ha difós. Per tot plegat, la malaltia porta el nom
d'ambdós psiquiatres.
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2.1.3.2 Mesures per garantir la qualitat de la sang

La manifestació legislativa més coneguda contra l'expansió de la CJD ha consistit
en prohibir el consum d'alguns materials de determinades espècies i en imposar la
modificació del mètode d'esquarterament de les peces animals2 ', doncs la
principal via de transmissió, com ja s'ha vist, es troba a la cadena alimentària.

Des de principis dels noranta, i segurament tenint com a model tot allò que s'havia
esdevingut en els casos del VIH i del VHC, la comunitat mèdica ha començat a
demanar-se si és possible la transmissió de la CJD i de la seva nova variant per via
sanguínia. Fins ara no hi ha consens científic en aquest punt, i en aquest sentit
s'han anant publicant estudis que sostenen la possibilitat que la malaltia es
transmeti per via sanguínia252, tot i que també existeixen d'altres que neguen
aquesta possibilitat253. La transmissió per aquesta via ha estat demostrada en
animals254, mentre que, fins a la data, no hi ha constància de cap cas de contagi de
la malaltia per via sanguínia en humans.

251 A Espanya, vegi's el Reial Decret 1911/2000, del Ministeri de la Presidència, de 24 de
novembre, pel qual es regula la destrucció dels materials especificats de risc en relació amb les
encefalopaties espongiformes transmissibles (BOE núm. 283, de 25 de novembre, pàgs. 40990-
40994), modificat pel Reial Decret 221/2001, de 2 de març, complementat per l'Ordre del Ministeri
de la Presidència de 26 de juliol de 2001, per a l'aplicació de l'annex XI del Reglament (CE)
número 999/2001, del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig de 2001, pel qual
s'estableixen disposicions per a la prevenció, el control i l'eradicació de determinades
encefalopaties espongiformes (BOE núm. 179, de 27 de juliol, pàgs. 27.526-27.528), així com el
Reial Decret - Llei 8/2001, de 6 d'abril, pel qual s'estableix el sistema d'infraccions i sancions en
matèria d'encefalopaties espongiformes bovines transmissibles (BOE núm. 84, de 7 d'abril, pàgs.
13119-13121; convalidat per Resolució de 26 d'abril de 2001, del Congrés dels Diputats [BOE
núm. 108, de 5 de maig, pàg. 16326]).

252 Per ordre cronològic, T. F. G. ESMONDE, R. G. WILL, J. M. SLATTERY. R. KNIGHT, R. HARIES -
JONES, R. DE SILVA, et al., "Creutzfeldt - Jakob disease and blood transfusion", Lancet 1993; 341:
205-7; N. HEYE, S. HENSEN, N. MULLER, "Creutzfeldt - Jakob disease and blood transfusion",
Lancet 1994; 343: 298-9; E. A. OPERALSKI, J. W. MOSLEY, "Pooled plasma dérivâtes and
Creutzfeldt - Jakob disease", Lancet 1995; 346: 1224; B. EVATT, H. AUSTIN, E. BARNHART, L.
SCHONBERGER, L. SHARER, R. JONES, et al., "'Surveillance for Creutzfeldt -Jakob disease among
persons with hemophilia", Transfusion 1998; 38: 817-20.

253 M. N. RICKETTS, N- R. CASHMAN, E. E. STRATTON, ELSAADANY, "Is Creutzfeldt - Jakob
disease transmitted in blood?", Emerging Infectious Disease 1997; 3: 155-63; Kumanan WILSON,
Catherine CODE, Maura N. RICKETTS, "Risk of acquiring Creutzfeldt - Jakob disease from blood
transfusions: systematic review of case — control studies", BMJ 2000, 321:17-9.

254 P. BROWN, "BSE and transmission through blood", Lancet 2000, vol. 356, pàgs. 955-56; F.
HOUSTON, J.D. FOSTER, A. CHONG, N. HUNTER, C. J. BOSTOCK, "Transmission of BSE by blood
transfusion in sheep", Lancet, vol. 356, pàgs. 999-1000; M. SlVAKUMARAN (Correspondence),
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