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En un article recent publicat a la revista Physical Review E,
els físics de la Universitat de Girona Daniel Rodríguez i
Joaquim Fort han demostrat que els sistemes d'equacions
de reacció-difusió permeten explicar la velocitat de les
infeccions del Virus de Stomatitis Vesicular (VSV).
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L’estudi demostra que, per explicar el fenomen de la propagació dels
virus, cal afegir termes addicionals a les equacions clàssiques. Els
nous termes tenen en compte el retard degut al temps que passa
des de l’adsorció d'un virus per una cèl·lula fins que la següent
generació de virus surt de la cèl·lula infectada.
Prèviament, el físic de la UdG Joaquim Fort ja havia aplicat aquest
mateix tipus d'equacions per explicar la velocitat de la transició del
neolític i dels virus T7 infectant bacteris. Ambdós treballs varen ser
publicats a Physical Review Letters, la revista de física de major
prestigi internacional, i han estat destacats per l'American Institute
of Physics i l'American Physical Society.
La infecció de cèl·lules per virus té moltes aplicacions pràctiques
importants. D'una banda, en el tractament d'aigües residuals, ja que
es fan servir virus en la detecció i l'eliminació de contaminació
bacteriana. D'altra banda, en medicina, s’utilitzen virus en vacunació
i en algunes teràpies específiques. I, finalment, també té aplicació
en el camp de la biotecnologia perquè els virus poden ser
extremadament perillosos en bioprocessos basats en activitats
bacterianes.
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Imatges experimentals de la propagació d'una infecció del virus VSV.
Investigadors de la UdG han explicat la velocitat d'aquestes infeccions.
La barra blanca horitzontal a la part superior esquerra de cada imatge és un
mil·límetre.

Referència: Virus infection speeds: Theory versus experiment Amor, DR; Fort,
J PHYSICAL REVIEW E 82 (6): Art. No. 061905 Part 1 DEC 14 2010
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