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L'Académia no es fa solidaria de

les opinions qtle s'ex7osen en les

pubíicacrons-de les que és responsable

l'autor.

Excel' lentíssim Senyor President,
Molt Il'lustres senyores i senyors académics,
Benvolguts col'legues, amics,
Senyores i senyors,

En primer lloc he de donar les grácies a tots els membres de
I'Académia per haver-me acollit dins de la institució, i en especial als
doctors Ramon Canela i Arqués, Francesc Taxonera i Roca i Félix
Pumarola i Busquets, per haver confiat en la meva persona i haver-me
proposat com a académica corresponent.

Vaig comengar la meva activitat docent i professional ala Facultat
de Medicina i a l'Hospital Clínic amb el professor Francesc González
Fusté. catedrátic de Medicina Preventiva de la Universitat de Barcelona i
cap del Servei de Medicina Preventiva de l'Hospital Clínic.

A ell li agraeixo que m'ensenyés a treballar amb rigor i entusiasme
en els temes que pensava que m'havien d'agradar: la higiene i la medicina
preventiva i social, que és com llavors es deia el que avui coneixem cont a
medicina preventiva i salut pública.

També haig d'expressar l'agraiment per les seves ensenyances i el
suport que m'ha donat en tot moment al professor Lluís Salleras Sanmartí,
en el vessant docent, com a catedrátic de Medicina Preventiva i Salut
Pública, i molt especialment des de la seva responsabilitat a la Direcció
General de Salut Pública, on he estat desenvolupant part de la meva
activitat professional en els últims 14 anys, sempre comptant amb la
col'laboració de tot el personal técnic i administratiu del Servei de
Vigiláncia Epidemiológica, a qui haig d'agrair el seu suport i comprensió.
La meva activitat professional sense elles i ells mai no hauria estat possible.
Igualment, vull donar les grácies a la resta de persones de la Direcció
General de Salut Pública i a tots els companys que vaig tenir quan estava a
la Delegació Territorial de Sanitat a Barcelona.

Durant el temps en que he estat responsable de la vigiláncia
epidemioló gica a Catalunya hi ha hagut tres consellers al Departament de
Sanitat i Seguretat Social: el conseller Trias, el conseller Rius i I'actual
conseller Pomés. A ells també els vull expressar el reconeixement pel
suport que han donat a la meva tasca.
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De la mateixa manera he de manifestar el meu agraiment als
companys de docéncia, per tot el que han contribuit a les tasques que he
reahtzat durant els primers set anys a la Facultat de Medicina i després a la
de Farmácia.

Durant els anys que he treballat al capdavant del Servei de
Vigiláncia Epidemiológica he tingut la sort de contactar amb excel'lents
professionals de la salut pública que treballen a les delegacions territorials
de Sanitat i a l'Agéncia de Salut Pública de Barcelona, així com també amb
d'altres professionals del món hospitalari i de I'atenció primária, als quals
he demanat sovint la seva col'laboració desinteressada. A tots ells expresso
el meu reconeixement i gratitud.

Finalment, vull tenir unes paraules de gratitud per a la meva família
i especialment per als meus pares, a qui els ho dec tot, per al meu marit, que
ha estat sempre un suport fonamental per poder compaginar a la meva vida
la faceta professional amb la familiar i la dels amics i, per descomptat, per
a les meves filles, avui ja universitáries, de qui espero que hagin pogut
comprendre que el poc temps que de vegades els he dedicat, en relació al
que hauria volgut, ha estat prou compensat des d'una perspectiva científica,
académica i social.

I ara, com és preceptiu. passo a llegir el meu discurs sobre "Les
toxiinfeccions alimentáries: un problema emergent de salut pública".

Excel' lentíssim Senyor President
Molt Il'lustres senyores i senyors académics
Senyores i senyors

Abans de comenqar aquestes breus paraules de presentació de la
Dra. Angela Domínguez t García. en I'acte reglamentari de la seva recepció
com Académica Corresponent de la Reial Académia de Farmácia de
Catalunya voldria fer palés, per una banda, que em sento molt honorat al
haver estat designat per a tal fi per la junta de govern d'aquesta Docta
Corporació i que, per altra banda, el seu ingrés com a membre d'aquesta
Reial Académia es per a mi un motiu de satisfacció i d'alegria.

Satisfacció i alegria que sento pels llagos d'amistat que m'uneixen a
la Doctora Domínguez, forjats durant molts anys de col'laboració en
tasques de docéncia i recerca al mateix departament de la Universitat de
Barcelona, primer a la Facultat de Medicina i actualment a la Facultat de
Farmácia i també, satisfacció i alegria com membre d'aquesta institució ja
que considero que, amb el seu ingrés, la Reial Académia de Farmácia de
Catalunya s'enriqueix amb un nou membre que posseeix unes altíssimes
qualitats humanes i científiques.

Abans de glossar breument el currículum de la doctora Domínguez,
voldria destacar-ne un fet que considero molt important: la seva coheréncia.

Una vegada acabada la seva formació universitária, es a dir, després
de la seva llicenciatura en Medicina i Cirurgia,l'any 1979, a la Universitat
de Barcelona i ja realitzats els anys preceptius de Metge Resident a
l'Hospital Clínic, inicia una carrera professional dedicada completament a
la Salut Pública, tant en el marc docent universitari com en els ámbits de la
recerca i de l'administració pública.

En el camp universitari, la seva formació com a docent és molt
completa ja que ha passat per diferents estaments: primer, professora
ajudant durant quatre anys, després, Professora associada durant tres anys i
Professora associada B durant 7 anys, a continuació, Professora Titular
interina durant un any i, finalment, Professora Titular des de I'any 1997 fins
a I'actualitat. Totes aquestes etapes, han fo{at a una bona docent
universitária, altament apreciada per tots els seus alumnes.



En l'ámbit de I'administració púrblica, inicia la seva calrera

orofessional amb dos anys com a Facultativa Epidemióloga, passa a

continuació a Cap de Negociat d'Epiderniologia, cárrec que ocupa durant

tres anys i, una vegada instaurada la Generalitat de Catalunya, és transferida

a la Direcció General de Salut Pública, on acompleix durant tres anys la
tasca de Cap de Secció de Control Epidemiológic. D'aquest cárec és
promoguda a Cap de Servei de Vigiláncia Epidemiológica i, finalment,
després d'ocupar aquest lloc durant deu anys, és promocionada a Directora
de Programes de Vigiláncia Epidemiológica de Salut Pública, lloc que
ocupa a I'actualitat.

En el camp de la recerca em veig forgosament obligat a resumir. El
seu extens currículum així ho obliga. N'he de destacar dinou projectes de
recerca finangats per diverses institucions, cent cinquanta-vuit treballs
publicats, trenta-vuit en revistes estrangeres de reconegut prestigi, seixanta
tres capítols en llibres o opuscles i més de dues-centes ponéncies en
congressos i reunions científiques, setanta dos de carácter internacional.
Tots sabem la dedicació i hores de treball que aixó significa. El seu marit i
les seves filles, als qual des d'aquí vull felicitar, segurament poden donar fe
de les vegades que l'han vist treballar a les nits o bé en hores de lleure.

No vull estendre'm més glossant la vida i la personalitat de I'amiga
Angela Domínguez. Crec que tots vostés, malgrat la meva brevetat,
obligada pel curt temps de que disposo i volguda també perqué considero
que qui avui té la paraula és ella i no jo, han pogut apreciar que amb el seu
ingrés com académica corresponcnt, la Reial Académia de Farmácia de
Catalunya está d'enhorabona.

I ja no em queda més que agrair a la junta de govem d'aquesta Reial
Académia que m'hagi designat per fer aquesta presentació, felicitar á la
Dra. Domínguez d'una manera cordial i sincera i pregar-li que segueixi
sempre en aquesta línia, felicitar novament a la seva família que es pot
sentir molt orgullosa d'ella i, finalment, cedir-li la paraula perqué passi a
llegir, tal com és preceptiu, el seu discurs d'ingrés en aquesta docta
corporació.

Moltes grácies a tots

Ramon Canela i Arqués
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1. Concepte i classificació

Les toxiinfeccions alimentáries són malalties que es poden atribuir al consum
d'un aliment específic, ja sigui perqué I' aliment conté un microorganisnre que
en ser ingerit ocasiona una infecció, o bé perqué conté toxines que formenpart
dels aliments de manera natural o que han estat elaborades per
microorganismes que s'han incorporat de manera accidental, durant el procés
de preparació dels aliments (Prats et al., 1998), Segons I'agent que les
ocasiona, les toxiinfeccions alimentáries poden ser:

l. lnfeccions bacterianes, com arcla salmonel'losi, la shigel'losi, les
gastroenteritis per Escherichia coli, Campylobacter jejuni, Yersinia
enterocolitica, Clostridium pe.rfringens, el cólera, les gastroenteritis per Vibrio
parahaemolyticus i Vibrio vulnificus,la brucel'losi i la listeriosi.

2. Infeccions víriques, com per exemple les produides pel virus de
I'hepatitis A i el virus Norwalk.

3. lnfeccions parasitáries, com ara les causades per Giardia lamblia,
Trichinella spiralis, Crytptosporidium patnum, Cyclospora cayetanensis,
Entamoeba histolytica i Toxoplasma gondii.

4. lntoxicacions pel consum de peixos i animals d'origen marí, com per
exemple la intoxicació per escómbrids i la intoxicació paralítica per marisc,

Com explicaré tot seguit, alguns dels agents inclosos en aquesta classificació
es poden considerar, clarament, patógens emergents i d'altres, reemergents.

2. Magnitud del problerna

Les toxiinfeccions alimentáries han estat considerades, clássicament, un
problema de salut pública als paisos desenvolupats. Tantmateix, als paisos en
via de desenvolupament i als paisos en crisis ocasionades per catástrofes
naturals o per guerres, or1 la necessitat d'obtenir menjar suftcient per a la
població esdevé un objectiu prioritari, les toxiinfeccions alimentáries també
constitueixen un problema de salut pública i, probablement, de magnitud
superior al dels paisos desenvolupats, tot i que les dades oficials disponibles no
ho hagin pogut reflectir adequadament (Snowdon et aL.,2002; Káferstein i
Abdussala, 1999; Waites i Arbuthnott, 1990).

Tant als paisos desenvolupats com als paisos en vies de desenvolupament, es



té la certesa que el problema de les toxiinfeccions alimentáries está subestimat

a les estadístiques oficials. L'Organització Mundial de la Salut considera que

les dades reals del problema de les toxiinfeccions són de 10 a 100 vegades

superiors a les que reflecteixen els diagnóstics realitzats als laboratoris de

microbiologia (Todd, 1997; Motarjemi i Káferstein,1997). Als Estats Units,

en un estudi en qué es van utilifzar diverses fonts de dades, es va observar que

les estadístiques obtingudes a partir de la notificació i investigació de brots de
toxiinfecció alimentária mostten, en realitat, només el 0,9 per mil del total de
les persones afectades per toxiinfeccions alimentáries (Mead et a\.,1999).

És evident que, com passa amb la majoria dels problemes de salut que afecten
les persones, no disposem d'un únic indicador que reflecteixi de manera válida
i precisa quina és la dimensió real que tenen les toxiinfeccions alimentáries; és
a dir, quantes persones afecten, quantes de les persones afectades requereixen
serveis assistencials, quantes requereixen hospitalització i quantes en moren
(Tauxe et a|.,2000).

La vigilancia epidemiológica de les toxiinfeccions alimentáries en un país,
entesa com la recollida sistemática d'informació que permeti dur a terme les
accions necessáries per controlar el problema a curt i a midá temtini
(Borgdorff i Motarjemi, 1997), intentará utllitzar les fonts de dades úniques o
combinades que li permetin apropar-se de la millor manera possible a la
realitat del problema, perd mai permetrá conéixer amb precisió la situació real
(Pavia,2003). Entre els diferents sistemes que s'utilitzenpet a lavigilánciade
les toxiinfeccions alimentáries, dos dels utilitzats més freqüentment són, d'una
banda, la notificació obligatória de brots epidémics -'(dos o més casos que
presenten una malaltia similar com a resultat de la ingesta d'un aliment comú",
(cDC, 2000F per part dels metges assistencials i, d'una alta,lanotificació,
generalilerrt voluntária, per part dels laboratoris de microbiologia, dels
diagnóstics realifzats (Atkinson i Maguire, 1998).

Doncs bé, en el primer supósit, quan els metges assistencials són la font
d'informació, les limitacions amb qué s'ha de comptar per poder fer les
estimacions de quina part del total de casos existents suposen els brots
notificats són les següents:

a)Del total de persones afectades -és a dir, amb símptomes-només
una part passen pels serveis sanitaris. Aixó és degut normalment a la curta
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durada del quadre clínic de les toxiinfeccions alimentáries, perd també pot
explicar-se pel cost económic que, per a l'afectat, suposa consultar amb un
servei sanitari. Alguns estudis elaborats als paisos desenvolupats indiquen que
només del 5 al 13,5 % dels afectats per toxiinfeccions alimentáries
consultarien amb els serveis assistencials (Notermans i Van der Giessen,1993;
Hodges, 1 993 ; Norhng, 1994).

á) De les persones afectades per toxiinfeccions alimentdries que arriben
als serveis assistencials, només una part se'n podrá considerar relacionada amb
el consum d'aliments, ja que la simptomatologia que presenten és,
habitualment, molt inespecífica i, llevat que els mateixos pacients que hi
arriben informin de la possible relació amb el consum d'aliments o que els
metges observin una agregació de casos que puguin tenir un origen comú, no
es pot arribar a sospitar de I'aparició d'un brot epidémic.

c) Finalment, els brots detectats corfi a tals pels serveis assistencials
s'han de notificar als serveis de salut pública, cosa que no sempre succeeix. Un
estudi puntual dut a terme a Franga sobre la toxiinfecció alimentária més
freqüent, la salmonel'losis, indica que només es notifica el 15 oA dels brots
detectats (Gallay et aL.,2000).
En el segon supósit, quan els laboratoris en són la font d'informació, les
limitacions que cal tenir en compte per poder fer estimacions són les següents:

d) Del total de persones afectades que van als serveis assistencials,
només a uná part se'ls practiquen análisis microbiológiques que permetin
identificar 1'agent causal, ja sigui perqué en aquell centre sanitari no es prenen
mostres clíniques rutináriament per realitzar análisis microbiológiques a les
persones que consulten per gastroenteritis lleus; ja sigui perqué , encaÍa que es
practiquin les análisis rutináriament, no s'inclou el diagnóstic de determinats
agents per infreqüents, costosos o dificils d'identificar (per exemple E. coli
Ol57:H7, virus Norwalk o toxina estafilocdccica).

e) No tots els diagnóstics de toxiinfeccions alimentáries que fan els
laboratoris de serveis assistencials són notificats als serveis de salut pública. A
I'estudi esmentat més amunt, que es va elaborar a Franga, laproporció de brots
de toxiinfecció alimentária per Salmonella -agent inclds en qualsevol
protocol diagnóstic de gastroenteritis- notificats pel laboratori va ser de
només el 50 oA (Gallay et a1.,2000).

A més, cal tenir en compte que les comparacions d'incidéncia de les
toxiinfeccions alimentáries entre paisos o comunitats s'han de fer amb molta
precaució, atés que les diferents proporcions respecte al total que suposen els
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brots notificats pels metges o els aillaments informats pels laboratoris varien

segons les característiques dels sistemes assistencials, tot i que les limitacions
per poder fer estimacions siguin similars a tots els paísos (Snowdon et al.,
2002). Així, als Estats Units, durant el període 1993-1997 es van notificar
2351 brots qlre van afectar 86.058 persones i en conseqüéncia, la taxa
d'incidéncia sobre la població va ser de 5,4 per 100,000 personeslany. A
Catalunya, durant el mateix període es van notificar 550 brots i7 .4L3 afectats,
per la qual cosa la taxa d'incidéncia va ser de 24,3 per 100.000 persones/any
(DSSS, 1994; DSSS, 1998). En el període entre 1999 i200I, a Franga, país
ben proper al nostre, la taxa d'incidéncia fou de 13,8 per 100.000 persones/any
(Haeghebaert et al., 2002) i a Catalunya, 32,2 per 100.000 persones/any
(DSSS, 2000; DSSS, 2002). Es fa dificil admetre que, a Catalunya, la
incidéncia de toxiinfeccions alimentáries sigui gairebé quatre vegades superior
que als Estats Units i més del doble que a Franga. Cal preguntar-se fins a quin
punt les estadístiques d'uns i altres paisos estimen de manera similar el
problema.

De la mateixa manera, cal tenir en compte que alguns paisos inclouen en les
seves llistes de malalties de declaració obligatória determinades entitats
(hepatitis A, febre tifoide, brucel'losi) que, freqüentment, són vehiculades per
aliments, peró en canvi no inclouen els brots d'aquestes malalties que estan
vehiculats per aliments en les relacions de brots de toxiinfeccions alimentáries
(Rooney et a|.,2000).

Malgrat aquestes limitacions, s'ha observat que en l'última década les
toxiinfeccions alimentáries han experimentat un increment en la majoria dels
paisos. A tall d'exemple, als Estats Units s'ha passat d'un total de 407 brots
notificats l'any 1992 a 504 brots I'any 1997 (CDC, 1996 i CDC, 2000). A
Franga, 1'any 1992 hi va haver 300 brots, mentre que I'any 2001 n'hi van haver
559 (Haeghebaert et a\.,2002). A Catalunya, s'h&passat de 103 brots I'any
1992 a 147 brots l'any 2001. En alguns paTsos, com és el cas d'Espanya, si bé
el nombre de brots no ha augmentat (944 brots notificats l'any 1993 i9421'any
1998), sí que ho ha fet el nombre de persones afectades per aquests brots
(wHo,2003).

Les causes d'aquests augments són diverses i probablement no del tot
conegudes, peró tenen a veure amb els canvis operats en el medi ambient, en
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les relacions de la societat productiva i en les característiques de les persones
que la formen (Koopmans et a|.,2002).

A mesura que lapoblació creix, augmenten tant les necessitats d'aliments com
de tractament adequat dels residus orgánics i químics que els podrien
contaminar. A la vegada, I'increment constant en les necessitats d'espai per a
la producció d'aliments i l'eliminació de residus contrasta amb I'extensió
limitada de la terra, per la qual cosa es produeix una pressió ecoldgica que
desafia la capacitat d'obtenir aliments suficients. Aquesta pressió afavoreix,
d'una banda, I'emergéncia de nous patdgens que sobreviuen a les práctiques
tradicionals de processament i preparació dels aliments i, de l'altra, la
preséncia de patógens ben coneguts en aliments nous (Snowdon et al.,
2002).

Així mateix, el creixement de la població i les migracions, amb augments no
planificats de la població en zones molt determinades, són factors que
afavoreixen I'aparició de toxiinfeccions alimentáries (Heymann, 2002;
Hinman,2003).

També s'ha assenyalat que el constant augment de la temperatura de la Terra
podria tenir algun efecte afavoridor en I'aparició de les toxiinfeccións
alimentáries, si bé encara no s'ha demostrat (Betham i Landford, 1995). En
canvi, sí que s'ha pogut demostrar que determinats fendmens atmosférics, com
és el cas del fendmen oceánic d'El Niño, han augmentat la incidéncia del
cólera i altres enteritis d'origen infecciós (Káferstein i Abdussala, 1999).
Semblantment, els pesticides han estat identificats com a factor que afavoreix
la immunosupressió en I'home (Reppeto i Baliga, 1996).

Pel que fa a les relacions de la societat, s'ha de destacar que, els darrers anys,
han augmentat la globalització del subministrament d'aliments, el consum
d'aliments fora de casa, així com la complexitat dels processos de producció,
processament, distribució i preparació d'aliments i el consum d'aliments crus o
tractats mínimament. Si cada un d'aquests factors ja afavoreix per si mateix
I'aparició de toxiinfeccions alimentáries, la confluéncia de tots ells explica que
la tendéncia de les toxiinfeccions alimentaries vagi en augment (Werner, 1998;
Tauxe, 1997).

Respecte a les característiques de les persones, els canvis més destacats són

l - 1



I'envelliment de la població i l'increment de persones immunocompromeses.
A escala mundial, s'espera que la proporció de persones de més de 60 anys,
que l 'any 1995 eradel9,5 o6,l 'any 2050 sigui del20 %idel27 oAl'any 2100.
A Catalunya la població de 60 o més anys, I'any 1991 suposava el 14,3 oA del
total i aquest percentatge ha augmentat fins al 22,6 % I'any 2000.
L'envelliment de la població comporta canvis en les funcions fisiológiques i en
la susceptibilitat de les persones, que incrementen la morbiditat i mortalitat a
causa de toxiinfeccions alimentáries (Smith, 1998; Shetty, 2002). Les
principals raons per a aquest increment són les següents:

a) Pel que fa al sistema immunitari, les persones grans tenen una
disminució de la capacitat de resposta antigénica, inclosos els antígens
vacunals (Emst et al.,1993).

b) La cirurgia major pot produir una disminució de determinades
funcions immunitáries que estan mediades per les cél.lules T. Aquest efecte,
encara que s'observa només entre els 3 i 5 dies que segueixen a la intervenció,
quan es tracta d'una persona gran, s'afegeix al que s'acaba de descriure i
permet afirmar que les persones grans sotmeses a intervencions quirurgiques
majors tenen una immunosupressió indulda que les fa molt més vulnerables a
les toxiinfeccions alimentáries (Hensler et al.,1997).

c) Atés que l'estómac fa un paper important a I'hora de limitar el
nombre de bacteris que entren al budell prim, la disminució d'acidesa gástrica,
que no es produeix per I'edat, sinó per tractaments antiácids, els quals s'usen
sovint en la gent gran, s'associa amb un risc major de patir infeccions per
microorganismes com ara V. cholerae, Salmonella, Shigella, G. lamblia o L.
m ono cyt o g en e s, entre d' altres.

d) La disminució de la motilitat intestinal que s'ha observat en la gent
gran, tant per I'efecte de I'edat (Nicolle et al., 1996) com per la presa de
fármacs antiperistáltics. Com que el peristaltisme suposa un mitjá mecánic per
eliminar els patdgens ingerits, ei fort peristaitisme que es produeix quan eis
micoorganismes arriben al tracte intestinal ajuda a eliminar els
microorganismes en la fase d'infecció. Les persones d'edat avangadatenen la
motilitat intestinal disminuida pel mateix envelliment i, especialment, si per
controlar episodis diarreics prenen antiperistáltics, la qual cosa augmenta la
susceptibilitat a les infeccions entériques.

e) La malnutrició augmenta la incidéncia de les infeccions i fa que,
quan aquestes es produeixen, tinguin un pronóstic pitjor (Beisel, 1996). La
malnutrició pot afectar -en el sentit d'empitjorar les diverses funcions
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immunitáries, entre les quals destaquen les derivades de la disminució de la
immunitat cel'lular, les derivades de la disminució de la immunitat humoral,
les derivades de I'alteració de I'activació del sistema del complement, les
derivades de la resposta disminuida dels macrdfags i del neutrófiI i les
derivades de l'atrdfia del teixit limfocític. Lamalnutrició en la gent gran es pot
explicar per alteracions del gust i l'olfacte que disminueixen el plaer per al
menjar; per una sacietat precog; per medicacions diverses que causen náusees
o malabsorció; per canvis en 1'estat emocional com ara depressió o tristesa;per
canvis en l'estat mental, com per exemple deméncia; per desordres digestius;
per problemes dentals; per sequedat de boca; per la dificultat d'empassar; per
malalties cróniques, com ara diabetis, cáncer i d'altres; per incapacitat fisica
per comprar i preparar menjars; per pobresa i per aillament social. Alguns
autors (Meydani et al.,1997) han demostrat que donar suplements de nutrients
millora I'estat immunitari en les persones grans.

flLafaltad'exercici també altera la funció immunitária a la gent gran.
S'haobservat (Chandra, 1989) que laproliferació limfocíticaestáaugmentada
en persones grans que duen a terme programes de manteniment fisic.
Igualment, la práctica regular d'exercici fisic sembla que miilora certes
funcions immunitáries que depenen de les cél'lules T (Nieman i Henson,1994).

dLainstitucionalització de les persones grans facilita I'aparició de les
toxiinfeccions alimentáries, ja que qualsevol trencament de les práctiques
higiéniques en la preparació d'aliments que en produeixi una contaminació
amb microorganismes patógens o les seves toxines, tindrá unes repercussions
molt superiors en morbiditat i mortalitat entre els residents de la institució que
les que podrien tenir en col'lectius de població jove o adulta (Levine et al.,
1987; Ryan et a1.,1997).

La letalitat de la gastroenteritis per Salmonella, que pel que fa a la població
general és d'1 ,5 per mil, en residéncies geriátriques pot arribar a37 ,8 per mil i
la de la gastroenteritis per E. coli OI57: H7 passa de24,5 per 1000 en la
població general a 117,6 en la població de residéncies geriátriques (Bttzby et
a1.,1996).

En aquest punt no podem deixar d'esmentar l'experiéncia que vam tenir a

Catalunya quan l'any 1986 es va produir un brot de salmonel'losi que va
afectar 45 dels 167 residents de dues residéncies geriátriques servides per una
mateixa empresa de cátering i que va ocasionar la mort de 18 persones' La
letalitat fou, en aquest cas, del 40 % (Salleras et a\.,1988).
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A Catalunya, del total de persones afectades pels brots de toxiinfecció
alimentária ocorreguts durant el període 1992-2001, el 2 oA coffespon a
persones que vivien en residéncies geriátriques.

Al Regne Unit, aquesta proporció és molt superior, ja que un 21 % dels brots
d'infeccions intestinals, en els quals estan incloses les toxiinfeccions
alimentáries, s'han produit en residéncies geriátriques (Ryan et al.,1997).

Pe1 que fa a les persones que tenen algun tipus d'irnmunodeficiéncia, és
evident que els avengos diagndstics i terapéutics han permés que persones
afectades de processos com aralainfecció pel virus de la immunodeficiéncia
humana, cáncer, diabetis o hepatopaties tinguin una supervivéncia molt
superior a la que tenien fa uns anys. Aquest fet, que és intrínsecament una
victória de la medicina i de la lluita contra lamalaltia, comportaparal.lelament
uns riscos per a aquestes persones, ja que són més susceptibles a les
infeccions, bé sigui per la mateixa malaltia o pel tractament que reben (Kaplan
e t  a | . , 1998) .

A tall d'exemple, podem destacar que, mentre que l'any 1992 el nombre
d'infectats pel virus de la immunodeficiéncia humana en tot el món era d'rr,7
milions, al final de l'any 2001jaera de 40 milions (Mann, 1992;Joint united
Nations Programme , 2002; CEESCAT , 2002). A Catalunya , l'any 1991 els
casos estimats d'infecció per vIH eren 12.000,mentre que 1'any 2000 aquesta
xifra ja era de 30.724,Ia qual cosa suposa que el 0,5 o/o de la població catalana
o 7 de cada mil persones entre els 15 i els 64 anys estarien infectats.

Des del punt de vista dels costos, les toxiinfeccions alimentáries són també un
problema molt important. L'estimació de les despeses que provoquen. les
toxiinfeccions alimentáries es fa comptant amb les dades disponibles, les
quals, com hem vist anteriorment, són molt limitades i, per tant, cal fer
determi nades assumpcions.

Habitualment, els models en qué es basen els estudis económics varien
depenent dels símptomes i de la gravetat de la malaltia i consideren cinc
categories distintes: les persones que no van als serveis médics, les que sí que
ho fan, les que s'hospitalitzen, les que moren a causa del procés i les que
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presenten complicacions. Així, per a la gastroenteritis per E. coli O157:H7 es
pot considerar que el 57 Yo dels casos (és a dir, de les persones infectades que

en presenten algun signe o símptoma) no recorren a serveis sanitaris de cap

tipus; el 40 % hi van i es recuperen totalment; 1'1,5 o/o s'hospitalitzen,

presenten colitis hemorrágica i es recuperen completament; l'1,3 %

s'hospitalitzen, presenten la síndrome hemoliticourémica i es recupereti

totalment; menys del 0,1 % s'hospitalitzen, presenten la síndrome

hemoliticourémica, desenvolupen insuficiéncia renal crónica, i es recuperen.

mentre que un altre percentatge inferior al 0,1 o/o s'hospitalitzen, presenten

síndrome hemoliticourémica, i desenvolupen insuficiéncia renal crónica amb

resultat de mort. Finalment, menys del 0,1 7o s'hospitalilzen, presenten

síndrome hemoliticourémica i moren durant l'any següent.

Amb aquest esquema, el cost de les toxiinfeccions alimentáries per E. coli

OI57:H7,I'any 2000 als Estats Units va ser de 700 milions de dÓlars. Amb

criteris similars, per a Salmonella i Listeria monocytogenes, les despeses

originades serien 2400 i 2300 milions de dólars, respectivament (Snowdon er

a|..2002't.

Al Canadá, l'any 1988 I'impacte económic de 2,2 mllions de casos de

toxiinfeccions alimentirries es va estimar en 1330 milions de ddlars canadencs
(Snowdon et a\.,2002). Un estudi recent elaborat a Nova Zelanda estima el

cost anual de les toxiinfeccions alimentáries gairebé en 90 milions de ddlars
(Scott et a\.,2000). A ltália, el cost estimat per a cada cas de salmonel'losi és

d,e74 ddlars si el pacient no requereix hospitalització i de 1.896 dólars si

ingressa en un centre hospitalari (Lopalco et a|.,2000).

Si el brot de salmonel'losi es produeix en un centre hospitalari, el cost

s'incrementa de manera molt considerable (Spearine et a|.,2000).

En un estudi fet al Japó, els costos associats a un brot de gastroenteritis per E.

coli OI57:H7 que va afectar 268 persones va ser de82,6 milions de iens, és a

dir, uns 612500 dólars (Abe et aL.,2002).

3. Patógens emergents i reemergents

Durant la década dels seixanta i principi del setanta, animats per l'éxit dels
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programes de vacunació i la gran disponibilitat d'antibidtics, molts científics i

p.oi"rriorruls de la salut pública p€nsaven que les malalties infeccioses ja

iravien deixat de ser unproblema. Malauradanlent, aquest optimisme va durar

poc, ja que va aparéixer la sida, que s'ha convertit en la malaltia infecciosa

més Lstesa arreu del món, i a més, la mortalitat per les altres malalties

infeccioses ha augmentat.

Quant als paisos que tenen ingressos baixos, fins un 45 oA de defuncions són
degudes a malalties infeccioses i a tot el món, el 48 oA de la mortalitat
prematura (defuncions que es produeixen per sota dels 45 anys) és a causa de
les malalties infeccioses (Heymann, 2002).

El terme d'infecció emergent es va utilitzar per primera vegada a la década
dels noranta per referir-se a una infecció causada per un agent identificat
llavors, abans desconegut i que ocasionava un problema de salut pública a
escala local o internacional. En canvi, el tenne d'infeccions reemergenls es
refereix a les infeccions causades per agents infecciosos coneguts des dc fa
temps, les quals havien disminuit a uns nivells que permetien deixar-les de
considerar problema de salut pública i que actualment mostren novament
tendéncies ascendents a tot el món (McDade i Hughes, 2000).

El 1991, I'lnstitut de Medicina de I'Académia Nacional de Ciéncies dels Estats
Units va crear un comité multidisciplinari per rractar temes relacionats amb
I'emergéncia de les malalties infeccioses. En I'informe que va elaborar aquest
comité es van definir les infeccions emergents com a infeccions noves,
reemergents o resistents a fármacs, la incidéncia de les quals havia augmentat
en les dues últimes décades o bé mostrava una tendéncia a ausmentar en el
futur.

El problema de les malalties infeccioscs cnrergcnts i reemcrgenls va arribar a
considerar-se políticament tan important que, I'any 1995, I'Assemblea
Mundial de la Salut, que reuneix els representants de tots els paisos membres
de I'organització Mundial de la Salut, va apressar tots els paisos a fer més
estreta la vigiláncia de les malalties infeccioses, com a únic métode per
detectar la reemergéncia de malalties infeccioses i per poder identificar les
infeccions emergents. D'aquestes malalties, en tenim molts exemples.

La identihcació de Legionella el 1976 com a agent causant d'un brot de
pneumónia entre veterans de la legió americana és un clar exponent
d'emergéncia d'un nou agent. Els brots de legionel'losi ocorreguts a Barcelona
I'any 2000, amb 47 afectats (DSSS, 2000) i a Mataró 1'any 2002, amb més de
cent casos, il'lustren I'impacte sanitari i social que les malalties emergents
poden arribar a tenir.

El 1990 va tornar a aparéixer la diftéria a I'antigaUnió Soviética. Mentre que a
la ddcada anterior, Europa havia aportat menys del'1oA dels casos de diftéria
notilrcats arreu del món, I'any 1994 en va notificar gairebé el90 oA del total.

El 199i va reaparéixer el cdlera en forma d'epidémia a 1'América Central i del
Sud.

El1992 es va identiftcar V. cholerae O139 com a causant de malaltia colérica.

A més, el nombre de casos de cólera va augmentar en tots els continents
gairebé un 100 oA el 1998 respecte al 1997 . L'Africa va ser el continent més
afectat. El cólera causat per Vibrio cholerae O1 biotip El Tor, una soca que
havia estat identificada el 1961 a lndondsia, s'está estenent i causa epidümies
importants.

També les malalties infeccioses en 1'epidemiologia de les quals participen els
rosegadors han mostrat reaparicions importants. El 1994 va reaparéixer la
pesta a Malawi, Mogambic i a I'lndia després de molts anys d'abséncia
(Heymann,2002).

El1997 es van notificar a I'Organització Mundial de la Salut 5419 casos de
pesta, 274 dels quals van morir.

El I976 es va identificar per primer cop el virus d'Ebola i des de llavors ha
ocasionat diverses epidémies greus i nombrosos brots petits. Una de les
epidémies més importants es va estendre al Sudan el1995; va afectar 315
persones i va presentar una letalitat del77 %. El brot més gran d'aquesta nova
malaltia es va produir a Uganda al final de l'any 2000 i comengament clel
2001, amb un total de 428 afectats i 224 defuncions.

Altres virus recentment identificats són el virus Sin Nombre, que el 1993 va
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causar un brot de síndrome pulmonar amb 50 casos i una letalitat superior al

75 yo, el virus Hendra, identificat a Austrália e\ 1994, i el virus Nipah,

identificat el 1999 a Maláisia (Heymann, 2002; Desselberg, 2000).

Les malalties vehiculades per vectors també han augmentat. El nombre de
casos de dengue notificats durant el període 1990- 1998 s'ha multiplicat per 20
respecte al període corresponent als nou anys anteriors i les regions més
afectades han estat les d'América Llatina i el sud-est asiátic.

Recentment, l'abril de2003, es va identificar un nou coronavirus com a agent
responsable d'un brot de pneumdnia greu que s'havia iniciat el novembre de
2002 a la Xina i que I'abril del 2003 ja havia ocasionat casos repartits per tots
els continents del món (Drosten et a|.,2003; Pumarola i Domínguez,2003).

Aquest últim exemple indica molt clarament que, en termes microbians, la
globalització és una realitat. Les epidémies de pesta a I'edat midana van
ocasionar molta morbiditat i mortalitat, peró necessitaven anys per produir
aquests efectes i, a més, no els produien arreu del món.

Amb l'increment constant del turisme i del comerg internacional, les noves
malalties es difonen amb molta més rapidesa que abans i, a més a més, arriben
a totes les parts del món (Whitman, 2000; Kim-Farley,2002).

Deixant de banda les noves malalties, també s'han pogut identificar agents
infecciosos com a causa de malalties que ja eren conegudes.

Així, tenim que 1'any 1973 es va identificar el rotavirus com a causa de diarrea
infantil. Tot i que la transmissió de persona a persona probablement sigui el
mecanisme de difusió més important, cosa que explica els casos esporáciics i
els brots apareguts en centres geriátrics, residéncies de militars i guarderies
(Hrdy, 1987), també s'han descrit brots vehiculats per aliments (cliver i
Matsui, 2003). La freqüéncia de rotavirus com a causa de casos esporádics de
gastroenteritis oscil'la entre el I7 ,3 o/o obtingut en un estudi fet a Franga (Marie
cardine et al., 2002) i el 37,4 % obtingut a Indonésia (oyofo et al., 2002).

Ni a Catalunya ni a Espanya no s'ha descrit fins al moment cap brot vehiculat
per aliments. Tot i que s'ha suggerit que l'exposició comuna probablement no
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tingui molta importáncia per a la difusió d'aquest virus, resulta dificil
relacionar casos aparentment esporádics i, probablement, hi ha més brots
d'exposició única que els que mostren les estadístiques oficials.

La magnitud del problema causat pels rotavirus el 1998 als Estats Units va
portar a desenvolupar, comercialitzar i recomanar una vacuna que incloia
antígens vers els serotips més prevalents, tot i que el 1999 va ser retirada per
haver-se relacionat amb problemes d'invaginació intestinal. Actualment, s'está
treballant per obtenir una vacuna més segura (Breese et a|.,2003). Tenint en
compte que l'eficiéncia d'un preparat vacunal depén en gran manera dels
serotips circulants entre la població receptora, seria molt interessant poder
determinar els serotips (G i P) dels rotavirus aillats en la comunitat (Gentsch e/
al., 1996).

D'altra banda, alguns agents han estat identificats com a responsables de
malalties cróniques i neoplásies. Per exemple, tenim Helicobater pylori com a
causa d'úlcera péptica i duodenal i de cáncer gástric i Salmonella, Shigella i
Yersinia com a causa d'artritis reactiva.

Així mateix, l'increment en la prevalenqa de resisténcies antimicrobianes
davant d'agents ja ben coneguts com ara Mycobacterium tuberculosis,
Staphylococcus aureus o Salmonella ha convertit les malalties infeccioses
ocasionades per aquests agents en un problema molt més important del que
havia estat anteriorment.

La pregunta que sorgeix és: per qué es produeix aquesta emergéncia o
reemersencia de malalties?

El Comité de 1'Institut de Medicina de I'Académia Nacional Ce Ciéncies dels
Estats Units va considerar que hi havia sis factors fonamentals que ho
explicaven (McDade i Hughes, 2000):

1) els canvis en la demografia i conducta humana;
2) I'impacte de les noves tecnologies i indústries;
3) el desenvolupament económic i els canvis en la utilització de la

terra;
4) I'increment dels viatges internacionals i el comerg;
5) I'adaptació i els canvis dels microorganismes;
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6) els canvis climátics i ambientals;

7) la relaxació en I'adopció de mesures tradicionals de salut pública
per al control de les malalties transmissibles.

Hi ha diversos exemples de situacions que il'lustren per qué aquests factors
contribueixen a I'emergéncia de les malalties infeccioses.

L'enorme augment de la població humana experimentat en les últimes décades
ha anat acompanyat de canvis socials, econdmics i tecnológics que han
augmentat les probabilitats que els homes tinguin contacte amb els agents
infecciosos.

La urbanització ha experimentat canvis molt grans. Al comengament del
segle xIx menys del2 oA de la població vivia en ciutats, mentre que l'any 2000
ho feia el 50 %. Moltes vegades, la urbanització rápida s'acompanya,
especialment als palsos en vies de desenvolupament, d'amuntegament, de
condicions higiéniques i sanitáries inadequades i d'abastaments d'aigua i
gestió dels residus insuficients.

També es produeixen moviments en el sentit que hi ha persones que van a
viure a zones deshabitades en qué estan exposades a agents infecciosos,
insectes i animals que fins llavors els eren desconeguts.

Als paisos industrialitzats es produeixen canvis que afavoreixen les infeccions
emergents: més nens van a guarderies, on hi ha més risc de contraure malalties
com ara les gastroenteritis.

Alhora, en aquests paisos la població está envellint i aixó fa que sigui més
susceptible a moites infeccions i que les infeccions siguin més greus (Kaplan
e t  a1 . ,1998) .

Pel que fa als canvis tecnológics i als processos industrials que contribueixen a
I'emergéncia de les malalties infeccioses, n'exposaré alguns exemples.

L'increment del nombre de tor¡es de refrigeració i de condensadors
evaporatius que comporten les instal'lacions industrials i els sistemes d'aire
condicionat en els palsos desenvolupats, sense que paral.lelament es faci un
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manteniment adequat de les instal'lacions, explica que I'aigua contaminada
amb Legionella s'aerosolitzi i es produeixin casos esporádics i brots
comunitaris de legionel. losi.

També les infeccions nosocomials són un exemple d'infeccions emergents que
s'expliquen, almenys en part, per la introducció de noves tecnologies. Cada
vegada s'utilitzen práctiques diagnóstiques i terapéutiques més agressives.
S'utilitzen més prdtesis, catéters i immunosupressors i augmenta el nombre de
pacients crítics. Tot aixó afavoreix l'aparició d'infeccions nosocomials per
microorganismes oportunistes (Gestal et a\.,2001).

D'altra banda, els canvis de la utilització de la terra ens expliquen que hagi
emergit la malaltia de Lyne, ja que la reforestació i I'expansió de cérvols va
anar acompanyada de l'expansió del vector lxodes scapularis entre els
residents de les comunitats suburbanes próximes. Pel que fa a1s hantavirus, que
havien circulat entre poblacions de rosegadors des de feia segles a certes árees,
és evident que el procés de destrucció de les selves per motiu del
desenvolupament económic, ha facilitat el contacte entre els rosegadors i
l'home i ha donat lloc a aquesta nova infecció en els humans, que sovint té
conseqüéncies letals (Parisi et al.,1996).

Un altre aspecte que cal considerar -i que no es pot escapara ningú- és que,
amb els moderns midans de transport, unapersona infectada amb unnou agent
es pot desplagar a qualscvol país dcl món en un máxim de24-36 hores, i aixó
permet que una zona lliure d'una infecció immediatament pugui passar a ser
zona infectada.

L'aparició i la rápida expansió de la síndrome respiratdria aguda greu, a la qual
hem fet al'lusió anterionnent, són un exernple molt clar de corn un agent (un
nou coronavirus) es pot estendre en menys d'un mes pels cinc continents
(Pumarola i Domíngue z, 2003).

De [a mateixa manera, els aliments importats, que cada vegada contribueixen
més a I'alimentació de les persones de paisos industrialitzats, afavoreixen
I'aparició i l'extensió de malalties emergents (Taylor et a1.,2002;Ellis et al.,
1998) .

Així, el 199ó es va produir un gran brot d'infecció per Cyclospora al Canadá i
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als Estats Units pel consum de gerds que havien estat importats de Guatemala

(Herwaldt, 2000).

L'elevada capacitat de mutació de determinats microorganismes i la seva

capacitat d'adaptació als antibiótics també expliquen 1'aparició de malalties

emergents. Alguns microorganismes resistents s'han disseminat a través del

contacte de persona a persona, peró d'altres ho han fet pel consum d'aliments i

aigua contaminada (Tenover i McGowan, L996).

Un bon exemple d'aquesta situació és 1'aparició d'una soca multiresistent de
Salmonella Typhimurium DT104 a Anglaterra, que coincidia amb l'ámplia
utilització de trimetoprim i enrofloxacina en el bestiar boví (Threlfall et al.,
1997; Tauxe,1997).

Igualment, l'ús de fluoroquinolones en aus ha fet d'aquests animals un hoste
reservori molt important de Campylobacter je.iuni resistent a les quinolones
(Kim-Farley,2002).

Els canvis ambientals, bé siguin d'origen natural o de procedéncia humana,
també contnbueixen a I'emerséncia i reemerséncia de les malalties
infeccioses.

L'increment de la temperatura de la Terra, que produeix una expansió de les
árees geográfiques en qué poden viure els vectors, així com la desforestació,
que comporta que els animals s'acostin més als homes en cerca d'aliments,
augmenten la probabilitat que es produeixin noves malalties infeccioses
transmeses directament de I'animal a I'home o a través de vectors. Encara que
no és del tot clar, el primer brot d'Ebola es podria haver ocasionat a partir
d'una tbnt animal. El paludisme, el dengue i la leishmaniosi són algunes de les
malalties que es poden incrementar per l'augment de la temperatura de laTerra.

La febre de Lassa, identificada el 1969, sembla que es va transmetre als
humans a partir dels aliments contaminats amb l'orina de rates que buscaven
aliments fora del seu hábitat natural.

El fenomen anomenat El Niño, que ocorre cada 5-7 anys a causa de
pertorbacions de naturalesa climática que s'originen alaregió del Pacífic est,
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ocasiona desastres ambientals i, entre altres impactes, comporta riscos

microbiológics per als humans (Epstein, 1999), com per exemple, el paludisme

i les malalties diarreiques en general i, en particular, el cÓlera (McMichael.

2002).

Finalment, s'ha de destacar que la falta d'adequació de la infraestructura dels

serveis de salut pública a les exigéncies que comporten aquestes noves

realitats, també pot contribuir a l'emergéncia de malalties infeccioses (Noah,

2002).

En aquest sentit no hem de deixar d'esmentar que el brot més gran de

criptosporidiasi, que va afectar 400.000 persones (Mac Kenzie et al', 1994), i

qo. uu ser vehiculat per I'aigua, es va produir als Estats Units I'any 1993, el

mateix any en qué a l2 estats va deixar d'haver-hi personal assignat per a la

vigiláncia de les malalties vehiculades per aigua i aliments (osterholm el a/.,

i9e6).

En definitiva, no es pot oblidar que els microorganismes, que han sobreviscut

als canvis ecológics des de fa milions d'anys, tenen una gfan capacitat de

replicar-se, de mutar i d'experimentar intercanvis de material genétic, per la

qual cosa és comprensible que puguin aparéixer agents emergents. Si la

tiansmissió de I'agent és prou eficient, apareixerá un nombre important de

casos de malaltia, amb la qual cosa I'agent emergent s'haurá traduTt en un

problema emergent de salut pública.

4. Agents emergents i toxiinfeccions alimentáries

Entre els agents emergents que causen toxiinfeccions alimentáries es poden

distingir tres categories: agents nous, agents recentment reconeguts com a

vehiculats pels aliments i agents vehiculats pels aliments que préviament no

s'havien reconegut com a patÓgens'

4.1. Agents nous

Alguns patógens que avui estan ámpliament reconeguts com a causants de

tox-iinfeccions alimentáries, no es coneixien fa poc més de dues décades'
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Així, I 
'Escherichia coli Ol51:kI7 , que ocasiona una colitis her-norrágica que

pot portar a la síndrome liemoliticourémica i a la mort, es va identificar per

primera vegada a causa d'un brot de toxiinfecció alintentária l'any 1982 als

Estats Units (Margall et a|.,1997).

En aquell país, fins el1993,Ia infecció per E. coli OI57:H7 només era de
declaració obligatória en alguns estats. El juny de 1993 se'n va establir
l'obligatorietatatot el país i el nombre de casos ha anat en augment:l'any 1994
se'n van declarar 1420 i I'any 2001eI nombre de casos declarats va ser 3297.

Al Canadá, la malaltia es va fer de declaració obligatória I'any 1990, quan el
nombre de casos notificats era de 1438. Aquesta xifra s'ha mantingut
relativament estable, amb 1254 casos l'any 200I.

A Espanya, fins I'any 2000,les observacions fetes per diversos grups que
havien investigat sobre el tema suggerien que la incidéncia en humans era
baixa (Prats et al., 1996; Marné et al., 1990; Canut et a1.,1992).

A Catalunya, des de 1986 fins I'any 2000 els laboratoris de microbiologia
havien detectat una vintena de casos esporádics (Domínguez et a|.,2001).

Tanmateix, el setembre de l'any 2000 es va produir a la província de Barcelona
un brot de toxiinfecció alimentária amb 182 afectats, 6 dels quals van
desenvolupar la síndrome hemoliticourémica. Els afectats eren nens i mestres
de diverses escoles servides per una mateixa empresa de cátering (DSSS,
2001). Dels afectats, un total de 45 casos (24,7 o/o) van ser secundaris, és a dir
persones que no havien consumit I'aliment implicat, peró que havien tingut
relació amb els afectats.

L'únic factor comú que tenien les persones d'escoles afectades és que havien
consumit unes salsitxes amb tractament térmic insuficient.

A conseqüéncia del brot de I'any 2000 a Catalunya i amb l'objectiu de detectar
precogment aquest problema de salut que té un component de gravetat
important i de limitar-ne la difusió, tant la gastroenteritis per E. coli 0157:H7
com la síndrome hemoliticourémica van passar a ser malalties de declaració
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obligatdria. Tanmateix, el nombre de casos notificats ha estat baix (3 casos
esporádics I'any 2001 i 2 casos, també esporádics, 1'any2002).

Així mateix, arÍan d'aquest brot, el Departament de Sanitat i Seguretat Social
va elaborar un seguit de recomanacions per a la prevenció, entre les quals es
pot destacar, en primer lloc, el tractament térmic adequat de les cams, que
garanteixi binomis de temps-temperatura suficients per inactivar el
microorganisme a I'interior de la pega (68,3" durant I 5 segons en el centre de
lapega o binomis de temps-temperatura d'efecte equivalent), i en segon ltoc,
un conjunt de mesures higiéniques per evitar I'aparició de casos secundaris, ja
que atesa la baixa dosi infectant del microorganisme, és fácil que, a partir dels
casos produits pel consum d'un aliment contaminat, en puguin aparéixer
d'altres que es contagien per contacte.

Les recomanacions de mesures higiéniques per prevenir aquesta malaltia,
óbviament válides per a tota la població, són específicament importants per a
les guarderies i centres de preescolar, ja que en els nens petits conflueixen
diverses circumstilrcies favorables a 1'aparició de nous casos. D'una banda,
tenim l'edat, ja que els nens petits són més susceptibles a la infeccióper E. coli
0157: H7 i, específicament, a la seva complicació més important, 1a síndrome
hemoliticourérnica. D'altra banda, cal tenir en compte que els nens petits
encara no tenen els hábits higiénics assolits, i en conseqüéncia és probable la
contaminació fecal: I'exploració freqüent dels objectes amb les mans, que es
duen sovint a la boca, ho facilita.

L'altre agent nou que ha destacat en les últimes décades com a causa de
toxiinfeccions alimentáries és, sens dubte, el virus Norwalk, que es va
descriure i caracfentzar l'any 1972 (Kapikian et al., 1973; Dolin et a|.,1972).

lnicialment, el virus es va aillar ala femta de persones que patien de diarrea,
durant un brot de gastroenteritis a Norwalk (Ohio), que va afecfar alumnes i
famílies d'una escola de grau elemental. Tot seguit es van descriure altres vints
que tenien propietats similars i que van ser anomenats segons la regió en qué
van ser reconeguts per primer cop: Hawai, Montgomery County, Taunton i
Snow Mountain (Dolin et al., 1975; Thornhill et al.,1977; Caul et al., 1979;
Dolin. 1982\.

Vistos des delmicroscopi electrónic, tots aquests virus tenen una morfologia,
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una mida i una densitat similars; no creixen en cap sistema de propagació in
vitro i han estat responsables de casos de gastroenteritis aguda, comunament
en forma de brots epidémics amb taxes d'atac elevades (Treanor i Dolin, 2000;
cDc,2001) .

Al mateix temps, es va observar en les femtes d'afectats -principalmentnens-

per gastroenteritis aparentment no relacionada (Flewet i Davies, 1976), que
eren virus que tenien una morfologia fácilment identificable al microscopi
electrónic. Estudis moleculars posteriors han identificat tots aquests virus com
a membres de la família Caliciviridae.

Actualment, els calicivirus es consideren la causa principal de brots de
gastroenteritis no bacteriana en individus de totes les edats (Green, 1997).

Els calicivirus se separen en dos géneres: els Norovirus o Norutalk-like viruses,
i els Sappovirus. Els Norovirus s'associen freqüentment amb brots de
gastroenteritis transmesos per aigua i aliments (Frankhauser et al., i998;
Pedalino et a|.,2003). S'estima que el40 % dels casos de gastroenteritis per
virus de Norwalk estan vehiculats per aliments (Mead et a|.,1999) i en alguns
estudis elaborats a Suécia i en algunes zones dels Estats Units aquest agent és
la primera causa de brots de toxiinfeccions alimentáries (Lindquist et al., 2001;
Deneen et a1.,2000), per sobre de Salmonella i altres agents bacterians.

Tanmateix, cal tenir en compte que el lloc que ocupen els calicivirus entre els
brots investigats depdn de les técniques de laboratori emprades, atés que
s'incrementa de molt la capacitat de detecció quan s'utilitzen técniques de
PCR. En un estudi dut a terme a Espanya (Buesa et a1.,2002), en 14 dels 30
brots investigats (46 oA),la causa era el virus Norwalk. Tot i que els virus no
repliquen en els aliments, la contaminació a partir de nianipuladors que no
respecten les normes higiéniques necessáries és clau (Kassa, 2001). Les taxes
d'atac que s'observen en els brots amb exposició única són molt elevades, de
fins el 70 % (Kassa, 2001) i els casos secundaris són freqüents (Gotz et al.,
2001), motiu pel qual I'impacte mediátic i social que tenen aquests brots és
important. La freqüéncia amb qué es detecten calicivirus entre els casos
aparentment esporádics de gastroenteritis oscil'la entre el 7,3 % (Marie
Cardine et a1,,2002) i el 31 % (Roman et a1.,2002).

A Catalunya, els últims dos anys s'han produit diversos brots de toxiinfeccions
alimentáries per aquest virus (Godoy et a|.,2000; Godoy et a|.,2002). Els
aliments implicats eren variats: ostres, entrepans, canapés, triturat de verdures i
amanides.

També es podria incloure en aquesta categoria d'agents nous que causen
toxiinfeccions alimentáries, agents com ara C ampy I o b a ct er i Cy c I o s p o r a. P eI
que fa a Campylobacter, es va reconéixer com a patogen humá l'any 1977;
espécies no enteropatdgenes d'aquest génere com ara C.fetus es coneixen des
de 1909, si bé taxondmicament eren classificades en el génere Vibrio.

Campylobacter és un bacteri comensal que es troba habitualment en el tracte
gastrointestinal de molts mamífers i aus. Les cams que provenen dels animals
infectats es contaminen amb el contingut intestinal durant el procés del
sacrifici. Igualment, les excretes d'aquests animals poden contaminar l'aigua i
el terra.

A molts paísos, és el bacteri més freqüentment aillat en les mostres de femta
de malalts que presenten diarrea i, aixó no obstant, els brots no són gaire
freqüents (Tauxe i Hughes, 1997;Pebody et al.,1997). La clínica que ocasiona
és indistingible de la d'altres gastroenteritis bacterianes, perd cal destacar les
seqüeles que pot ocasionar, entre les quals hi ha la síndrome de Guillain-Barré,
que es presenta amb una freqüéncia d'l oA i l'artritis reactiva o síndrome de
Reiter, que es presenta després de 7 -10 dies d'haver iniciat el procés dianeic
en un I o/o dels afectats.

Altres complicacions que es poden presentar específicament en pacients que
tenen malalties de base són l'artritis séptica i l'osteomielitis.

En pacients que tenen infecció per VIH, una complicació important és la
diarrea crónica. A més, s'ha observat que en els infectats per VIH que tenen
campilobacteriosi tenen una supervivéncia més curta i que la freqüéncia de
bacteriémies i d'hospitalitzacions és superior (Altekruse i Swerdlow,2003).

S'han descrit diversos brots vehiculats per llet no pasteuritzada (Blaser et al.
1983), i pollastre (Deming et al., 1987), i s'estima que el 50-70 o/o de casos
esporádics de campilobacteriosi es produeixen pel consum de cam de pollastre
contaminada.
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També s'han descrit brots associats amb el consum de cams de vedella, de bou

i de porc. Ocasionalment, s'han implicat altres aliments com ara marisc,

verdures fresques i xampinyons (Alterkruse i Swerdlow, 2003).

A Catalunya, els últims anys (1999-2001), s'han detectat cinc brots per aquest
microorganisme i I' aliment vehiculador ha estat pollastre en un d'aquests casos
i, en els altres, no s'ha arribat a conéixer.

Cyclospora cayetanens¡s és una malaltia emergent que es va identificar en
residents de Nova Guinea el 1977 (Strausbaugh, 2000). La transmissió es
produeix a través de l'aigua i dels aliments.

El microorganisme es troba freqüentment en viatgers, en nens i en persones
infectades pel virus de la immunodeficiéncia humana (Chiodini, 1994). Als
paisos desenvolupats la prevalenga de Cyclospora en mostres de femtes
diarreiques és del 0,1 al 0,5 %. Se sap que hi ha formes asimptomátiques i que
en els infectats per VIH lamalaltia causada per Cyclospora és més greu i dura
més.

Encara que no hi ha gaires dades, és probable que la prevalenga d'aquesta
infecció sigui superior als paisos en vies de desenvolupament.

Ni a Catalunya ni a Espanya s'ha descrit cap brot d'aquesta etiologia. Durant la
década dels 90 s'han descrit a Nord-américa almenys onze brots, que han
afectat més de 3600 persones, associats al consum de gerds importats; es va
postular que aquests fruits s'havien contaminat per I'espargiment de fungicida
contaminat amb aigües residuals (Herwaldt, 2000). Altres aliments implicats
han estat els enciams i I'alfábrega.

Tanmateix, s'ha de tenir en compte que el llarg període d'incubació (superior a
una setmana) fa molt dificil tant la detecció com la investigació dels brots
ocasionats per aquest microorganismc.

4.2. Agents recentment reconeguts com a vehiculats per aliments

Hi ha alguns agents que ja eren ben coneguts en el món de la microbiologia,
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peró dels quals no se sabia que podien estar presents als aliments i produir
manifestacions clíniques en ser ingerits.
El més paradigmátic d'aquests agents és Bacillus cereus, i concretament, la
forma emetica d' intoxicació que provoca aquest microorgatt islne.

S'havia demostrat que B. cereus era responsable d'una síndrome diarreica
l'any 1955, quan es va fer ingerir a un conjunt de voluntans una salsa de
vainilla que contenia un nombre elevat de microorganismes i es va observar
que aquestes persones desenvolupaven diarrea i dolor abdominal.
Posteriorment es va poder saber que aquesta síndrome diarreica estava
associada arnb la ingesta d'espores de B. cereus que s'adherien a les cél'lules
epitelials, on produien 1'enterotoxina responsable del quadre (Agata et al.,
1996) .

La forma emética de la intoxicació és un quadre clínic caracteritzat per
símptomes que afecten el tracte gastrointestinal superior, principalment vómits
i dolors abdominals, que apareix d'una a sis hores després d'haver ingerit
l'ápat sospitós (Tuazon, 2000). L'emesi probablement es produeix per la unió
de la toxina preformada als receptors 5-HT3, que estimulen el nervi vague
aferent. Es va identificar per primera vegada el I97I al Regne Unit en
observar-se cinc incidents relacionats amb el consum d'arrÓs fregit en
restaurants de menjar xinés.

En els tretze anys següents es van identificar i92 nous incidents similars que

van afectar rnés de mil persones. En el 95 % dels que es van investigar es va

poder conéixer que l'aliment vehiculador era arrds preparat a 1'estil cantonés:
les porcions d'arrds bullit que es deixaven assecar a temperatura ambient

durant diverses hores, habitualment tota la nit, i posteriorment es fregien amb

cus batuts. Aquesta práctica psrmet la supen,ivdncla i proliferació de les

Soques de B. cereu,s origináriament present a l'arrÓs cru, de manera que es

formen espores amb una gran resisténcia a la calor. Amb la temperatura
ambient les espores germinen a I'arrós ja cuit i hi ha un rápid creixement de

formes vegetatives, especialment en presdncia d'ou, pollastre o carn de bÓvids.

Altres aliments que s'hi han implicat són pastissos, nata, pasta i també
preparats per a I'alimentació infantil (Griffiths i Schraft, 2003).

A Catalunya, durant el període 1992-2001 s'han notif,icat quatre brots de
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toxiinfeccions alimentáries per B. cereus, els aliments implicats en les quals

han estat arrós. Pasta i soPa.

Un altre microorganisme reconegut recentment com a microorganisme

vehiculat per aliments és Cryptosporidiutn parvum, un parásit protozoari

intracel.lular que havia estat descrit amb ratolins el 1907, peró que no es va

relacionar amb diarrea en l'home fins l'any I976. Apartir de llavors s'havien

descrit alguns casos esporádics, perÓ és amb I'inici de 1'epidémia de la sida

quan eS comenga a diagnosticar de manera més freqüent. Es tracta d'un

patogen que afecta tots els grups d'edat. La prevalenga de la infecció és de l'1-

3 oA alspaisos desenvolupats i superior als paísos en vies de desenvolupament.

A Europa i als Estats Units és I'enteropatogen més freqüent entre els pacients

infectats per l'HfV, en els quals és causa de diarrea entre un 1 1 i un 37 o/o. Se

I'ha identificat com a agent causal en nombrosos brots de gastroenteritis

vehiculats per l'aigua (Kosek et a\.,2001) i també en brots de toxiinfecció
alimentária vehiculats per suc de poma (Millard et al., 1994; CDC, 1997),
amanida de pollastre (CDC, 1996) i ceba tendra (CDC, 1998).

A1 Regne Unit també s'han produit alguns brots de toxiinfecció alimentaria
vehiculats per llet i derivats (Evans et a\.,1998). Ni a Catalunya ni a Espanya
no s'ha descrit cap brot.

4.3 Agents que abans no es consideraven patdgens per a I'home

Listeria monocytogenes era un agent conegut, descrit per primera vegada el
1923, que es consideÍava rrna causa d'avortaments i encefalitis en molts
animals, especialment bovins i ovins.

Encara que se sabia que podia ocasionar casos de malaltia en els humans, no
va ser fins al 1981 que es va acceptar I'associació de la malaltia en humans a la
ingesta d'aliments preparats per al consum com ara formatge, llet
pasteuritzada, patés, mantega, salsitxes tipus frankfurt i d'altres aliments
empaquetats al buit o en atmosferes modificades, amb una proporció baixa
d'oxigen lliure i elevada de dióxid de carboni. Tot i que L. monocytogenes no
sobreviu al procés de cuina que s'aplica a aquests aliments, la manipulació
posterior que es fa en el procés de preparació i empaquetatge permet la
contaminació. Contráriament. no hi ha una associació clara entre el consum
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d'aliments crus i la listeriosi, per la qual cosa el risc que suposa la seva
preséncia en aliments cms no és prou clar.
La simptomatologia que produeix Listeria monocytogenes eningressar al tub
digestiu és molt variable, i es pot distingir entre la infecció sistémica o
listeriosi i la gastroenteritis. La listeriosi és una malaltia greu que afecta
persones immunodeprimides, embarassades, nounats i persones d'edat
avangada; ocasiona meningitis, encefalitis, septicémia, endocarditis i altres
infeccions localitzades. La letalitat d'aquesta forma sistémica és elevada: del
13 al34 oA (Lober,2000).

Les persones infectades pel VIH tenen una susceptibilitat alamalaltia més de
200 vegades superior a la de la població general.

S'estima que entre el 80 i el90 o/o dels casos de listeriosi estan relacionats ar¡b
el consum d'aliments, si bé, atés que el període d'incubació és molt variable i
llarg -de 3 a70 dies, amb una midana de 3 setmanes (Chin, 2001)- resulta
molt dificil associar la malaltia al consum d'un aliment determinat.

La gastroenteritis per L. monocytogenes va ser descrita per primera vegada el
1997 (Dalton et al.,1997), quan es va produir un brot que va afectar el75'A
de les 60 persones que havia consumit llet amb xocolata. La clínica que van
presentar va consistir en diarrea (79 yo), febre (72 oA), esgarrifances (65 %),
cefalees (65 %), miálgies (59 %), dolors abdominals (55 %), náusees (47 o/o),

vómits (26 %) i artrálgies(25 %). El període d'incubació va oscil'lar entre 9 i
32 hores, amb una midana de 20 hores. El quadre va tenir una durada mitjana
de 42 hores. A la llet amb xocolata es va trobar una concentració de 8,8 x 10"
UFC del microorganisme.

Atés que no es busca L. monoqttogenes sistemáticament en les mostres de
femta de persones amb gastroenteritis, es pensa que podria haver-hi més brots
per aquest microorganisme que passen desapercebuts. Ni a Catalunya ni a
Espanya no s'ha notificat cap brot de gastroenteritis per aquest agent.

El 1996 es van identificar al Regne Unit 10 casos d'una variant de la malaltia
de Creutzfeldt-Jakob, una malaltia que ja es coneixia des de feia décades (Will
et al.,1996). El descobriment que un nou agent, el mateix prió que ocasiona
l'encefalopatia espongiforme bovina, era cl causant d'aquesta nova malaltia es
va fer perqué les característiques analomoclíniques i epidemiológiques
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d'aquestes persones eren diferents en els altres casos de malaltía de

Creutzfeldt-Jakob. Aquest descobriment va compoftar admetre que els prions

podien travessar la barrera interespécie i, el que és més important des del punt

de vista epidemiológic, que I'home podia adquirir la infecció pel cousum
d'aliments contaminats. D'aquesta manera, una nova malaltia d'origen
infecciós es va afegir a la llista de malalties vehiculades pel consurlr d'aliments
(Salleras, 2002\.

L'encefalopatia espongiforme bovina s'havia identificat per primera vegada el
1985 al Regne Unit (Dominguez et aL.,1998).

Fins al 1985 hi havia sis encefalopaties espongiformes transmissibles: tres en
els éssers humans -la malaltia de CreutzfeldrJakob, la malaltia de Gerstmann-
Stráussler-Scheinker i el kuru- i tres en animals -la tremolor ovina (scrapie) de
les ovelles i cabres, I'encefalopatia transmissible dels visó i la malaltia
caquectitzant crónica dels cérvids-. Des de 1985, s'han confirmat els casos
d'encefalopatia espongiforme transmissible en dotze espécies més i ha
aparegut una nova variant de la malaltia de Creutzfeldt-Jakob en éssers
humans. Totes les proves, tan epidemiológiques com moleculars, ens indiquen
que aquestes malalties noves han sorgit per I'aparició de i'encefalopatia
espongiforme bovina.

Els primers casos de l'encefalopatia espongiforme bovina van aparéixer al
Regne Unit el 1985, peró no va ser fins al1987 que van comengar els estudis
epidemiológics per esbrinar la causa de 1'augment de casos. Tot indicava que
es tractava d'una malaltia nova, I'origen de la qual era l'ús de farines de carn
fabricades arnb carcanades d'animals i que es feien servir conr a complenrents
proteics.

Els procediments d'elaboració de les farines de cam havien canviat a finals
dels anys seixanta i la hipótesi més acceptada avui, manté que va ser aquest
canvi el qué va motivar que els prions de la tremolor ovina resistissin el procés
a qué se sotmetien i passessin a les vaques.

El 1988 es va prohibir la utilització de farines de carn per a I'alimentació de
remugants al Regne Unit i des de 1993 el nombre de casos va anar decreixent.
Fins al moment s'han declarat més de 180.000 casos, peró tenint en compte
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que el període d'incubació midá de la malaltia és de cinc anys i la majoria
d'animals se sacrifiquen entre els dos i els tres anys, es calcula que al Regne
Unit aproximadament un milió de vaques han estat infectades per prions. La
malaltia s'ha estés, en menor mesura, a la resta de paisos de la Unió Europea,
excepte Suécia. A Espanya, fins ara se n'han identificat 272 casos.

Quan va emergir l'epidémia d'encefalopatia espongifonne bovina al Regne
Unit, la informació derivada dels estudis epidemiológics indicava que
l'exposició alimentária a I'agent de tremolor ovina no era un factor de risc per
a la malaltia de Creutzfeldt-Jakob i, per tant, es va assumir que la nova
malaltia bovina no suposava cap risc pcr a la salut humana.

Malgrat aixd, es va recomanar la retirada dels teixits potencialment infectius
dels animals sacrificats amb destinació al consum humá (Picart et aL.,2002).
També es va posar en marxa de nou el sistema de vigiláncia epidemiológica de
la malaltia de Creutzfeldt-Jakob, grácies al qual es va obtenir un coneixement
amb detall de les característiques clíniques, epidemiológiques i
neuropatoldgiques de les encefalopaties espongiformes transmissibles al Regne
Unit. Aquest coneixement va fer possible identificar amb rapidesa I'aparició
d'una nova encefalopatia espongiforme transmissible humana l'any 1996,\a
variant de la malaltia de Creutzfeldt-Jakob, relacionada amb la transmissió de
l'encefalopatia espongiforme bovina a les persones per via alimentária.

Quan es va identificar la variant de la malaltia de Creutzfeldt-Jakob, les
encefalopaties espongifomes transmissibles van esdevenir un problema de
salut pública important, i aixó va determinar que es reforcessin els sistemes de
vigiláncia epidemioldgica arnolts altres paisos (Nos i Domíuguez, 2002). Fins
al moment, sis paisos han notificat casos de variant de la malaltia de
Creutzfeldt-Jakob: el Regne Unit (129 casos), Franga (6 casos), IrlanCa (1 cas),
Itália (1 cas), Canadá (1 cas) i els Estats Units (1 cas).

5. Toxiinfeccions alimentáries i bioterrorisme

Un tema que podria estar relacionat amb el de I'emergéncia i reemergéncia de
malalties infeccioses és el del bioterrorisme.

Els atemptats terroristes perpetrats a les Torres bessones de Nova York i al
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pentágon de Washington l'11 de setembre de 2001 iels onze casos de

carboncle respiratori provocats intencionadament amb posterioritat als Estats

Units, cinc pacients dels quals van morir (Jemigan et a\.,2002), van posar de

manifest que la idea del bioterrorisme, que semblava en pnncipi un argument

de novel'la o un guió cinematogrdfrc, era una possibilitat real. Per tant,

l'escenari en el qual ens hem de moure ha de contemplar la possibilitat del
bioterrorisme.

Els elements crítics per produir un atac bioterrorista són, a més de la gent
disposada a perpetrar-lo, els agents biológics i els midans materials per
disseminar aquests agents, entre els quals troben els aliments.

Idealment, un agent apropiat per fer atacs bioterroristes ha de ser barat,
sobreviure a la llum solar, a la dessecació i a la calor, causar una malaltia letal
o molt incapacitant, ocasionar transmissió secundaria i no disposar de
tractament o de profilaxi.

A la llista de patdgens que els experts consideren que es podrien utilitzar per
fer atacs bioterroristes i que comprén una trentena de microorganismes
(Osterholm,200I), hi ha inclosos set agents o les seves toxines que poden
vehicular-se pels aliments: toxinabotulínica, Salmonella Typhi, Salmonellano
tifodica, Shigella i en particular Shigella dysenteriae tipus 1, Escherichia coli
Ol57:H7 i Vibrio cholerae (Sobel et al., 2002). Tots ells poden estar
disponibles en laboratoris clínics i d'investigació i tots ells, amb I'excepció de
la toxina botulínica, poden ocasionar casos secundaris.

De fet, la idea d'utilitzar els aliments per introduir agents patógens
intencionadament no és nova. El 1970, un estudiant postgraduat de
parasiiologia que treballava en un institui d'agriculiura al Canadá va inirociuir
ous d'lscaris suum en aliments que van consumir els seus companys
d'habitació (Phills et al.,1972).

Sabem que el 1984 més de 750 persones van emmalaltir a Oregon, als Estats
Units, per haver consumit unes amanides intencionadament contaminades amb
Salmonella Tlphimurium (Torok et al., 1997).

El 1996, una persona que treballava en un laboratori va introduir Shigella
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dysenteriae en aliments amb la intenció d'infectar als seus companys (Kolavic
et al.,1997).

Els efectes que es podrien aconseguir amb la contaminació intencionada
d'aliments amb productes bioldgics els podem imaginar fácilment només
repassant alguns brots de toxiinfecció alimentária no intencionats.

L'any 1994 més de 200.000 persones van resultar afectades als Estats Units
durant un brot multiestatal de gastroenteritis per Salmonella Enteritidis
vehiculat per gelat contaminat (Hennesy et aL.,1996).

Al Japó, l'any 1996, més de 7.000 escolars van resultar afectats per

Escherichia coli Ol57:H7 per consumir raves contaminats (Michino et al.,
1999). Aquest brot va posar de manifest que calia rcorganitzar la vigiláncia
epidemiológica si es volia detectar precoqment I'aparició de brots i donar-hi
una resposta urgent (Mermin i Griffin, 1999).

Per tant, les toxiinfeccions alimentáries produides per atacs bioterroristes,
encafa que rares, ja han ocorregut i podrien tornar-se aproduir. Tanmateix, les

técniques disponibles per prevenir-les i minimitzar-ne els efectes sobre la

població no difereixen en res dels mitjans disponibles per a la vigiláncia i

prevenció de qualsevol altre brot no intencionat de toxiinfecció alimentaria
(Salleras i Domíngu ez, 2002).

6. Prevenció i vigiláncia de les toxiinfeccions alimentirries

La prevenció de les toxiinfeccions alimentáries inclou aquelles mesures que

estan destinades a evitar que es produeixi la contaminació per agents patógens

en tot el procés de la cadena alimentária, des de I'alimentació i el sacrifici o la

recol'lecció fins al consum (Crump et a\.,2002). El sistema d'análisi deperills

i punts crítics de control és aplicable a la cadena alimentária en la seva totalitat

i proporciona una actitud més especifica i críticaper al control dels nscos

microbiológics que les mesures tradicionals de la inspecció (Ehiri i Morris,

i995;  Serra et  a \ . ,2001) .

Cal fer atenció a les cuines on es preparen menjars per a col'lectius amb risc

especial d'emmalaltir, com són els hospitals, les residéncies geriátriques i les

escoles.
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Així mateix, té un paper destacat per a la prevenció de les toxiinfeccions

alimentáries 1'educació sanitária dels rnanipuladors, que poden estar infectats o

colonitzats per agents patógens i poden contaminar els aliments en no aplicar

correctament les normes higiéniques en la manipulació (Palmer et a|.,2000).

La contaminació dels aliments amb Salmonella, Campylobacter, C.

perfringens, vibrions i Yersinia enterocolitica acostumen a provenir dels

aliments crus, no dels manipuladors. T'anmateix, els manipuladors juguen un
paper molt important en els brots de toxiinfecció alimentária per virus

Norwalk, Shigella o Staphylo c o ccus aureus (Cruickshank i Humphrey, 1 987).

Com s'ha dit al comengament, hi ha diversos sistemes per fer vigiláncia
epidemiológica de les toxiinfeccions alimentáries, entesa la vigiláncia com la
recollida sistemática de tota aquella informació que és necessária per
planificar, implementar i valorar les actuacions de control (Borgdorff i
Mota4'emi, 1997). Cada un d'aquests sistemes té avantafges i inconvenients.
Per tant, cada comunitatha d'utilitzar el procediment que li sigui més eficient.

Al nostre país, la vigiláncia de les toxiinfeccions alimentáries s'articula
básicament al voltant de la notificació obligatória de la sospita dels brots
epidémics.

La notificació de la sospita d'un brot de toxiinfecció alimentária genera una
investigació epidemioldgica, els objectius primordials de la qual són confirmar
la sospita del brot, recollir les dades preliminars sobre 1a clínica que presenten
els afectats i les possibles exposicions i formular una o diverses hipótesis sobre
la causa del brot.

D'acord amb la hipótesi plantejada. caldrá instaurar les mesures de control
adequades sense esperar a tenir la confirmació. Posteriorment, es confirmará la
hipótesi mitjangant la práctica d'análisis microbiológiques dels afectats, dels
aliments implicats i dels manipuladors, així com també mitjangant estudis
epidemiológics.

La confirmació de la causalitat que té més forga és la que s'obté conjuntament
dels estudis epideniiológics i dels estudis microbiológics (Palmer et u\.,2000).
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Tanmateix, aixó no és sempre possible perqué la confirmació epidemiológica
demana un cert nombre d'individus analitzats i que la investigació es faci
relativament a prop del moment de l'exposició, aspectes difícils de garantir cle
manera sistemática.

Igualment, la confirmació microbiológica pot fallar perqué no queden restes
d'aliments o perqué l'agent o la toxina són dificils de trobar en les mostres
clíniques dels pacients o per limitacions del laboratori.

En qualsevol cas, la col'laboració estreta entre els clínics, epidemiólegs,
microbiólegs i técnics d'higiene alimentaria resulta fonamental per arribar a
determinar l'agent causal del brot i, el que és tant important com l'etiologia,
els factors contribuents que han permés que l'agent o les seves toxines
arribessin a l'aliment (Swaminathan et al.,1999; Powels, 2002\.

7. Conclusions i perspectives de futur

Després d'haver vist que els nous agents causants de toxiinfeccions
alimentáries estan emergint amb forga (Tauxe, 1997 ; Bresee et al. ,2002) i rye
les toxiinfeccions alimentáries clássiques estan augmentant tant a causa deis
canvis produTts en la cadena de producció i processament dels aliments com
dels canvis produils en l'ámbit de la població, cada cop més susceptible a les
infeccions, queda prou clar que la lluita per la supervivéncia entre els humans i
els microorganismes patógens que d'una manera o una altra arriben a estar
presents a la cadena alimentária continuará i que probablernent emergiran nous
agents infecciosos (Lewontin, 1993; Stephenson, 1997).

A mesura que les limitacions de les técniques diagndstiques se superin i es
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alimentáries com a problema emergent quedará encara més manifest.

En aquest context, les recomanacions per a la prevenció de les toxiinfeccions
alimentáries al segle XXI han d'anar molt dingides als serveis de protecció de
la salut i als serveis de vigiláncia epidemioldgica.

La vigiláncia és la base per afrontar qualsevol problema de salut pública. Cal
desenvolupar sistemes de vigiláncia epidemiológica potents que comptin amb
el suport dels clínics, que informin de les sospites de brot, i també dels



professionals del laboratori, que duguin a terme les proves adequades per

arribar a diagnosticar patdgens ja coneguts o poder identificar tan aviat com

sigui possible nous agents. En aquest segon supdsit, que agents fins llavors no

identificats s'impliquin com a causa de toxiinfeccions alimentáries, la

vigiláncia resultará essencial per arribar a conéixer l'origen dels agents, els

mecanismes de transmissió i els factors contribuents.

D'altra banda les dades de població que s'obtenen amb la vigiláncia, tal com

s'assenyalava al comengament d'aquest discurs, són básiques per conéixer la

magnitud del problema, establir objectius de salut i poder iniciar programes

d'intervenció (Keene, 1999; Palmer et aL.,2000).

A Catalunya, el Pla de Salut per al període 2002-2010, després d'analifzar
I'evolució de les toxiinfeccions alimentáries durant els 10 últims anys, planteja

uns objectius de salut i uns objectius operacionals que hauran d'orientar totes
les intervencions que es realitzin en els propers anys per controlar tant com
sigui possible aquest problema de salut a casa nostra.

Algunes de les intervencions proposades són: elaborar guies de prevenció i
control adregades als professionals sanitaris, vigilar el compliment de la
normativa que obliga els metges a notificar la sospita de brot abans que
transcorrin 24 hores, definir una nova estratégia per a la formació dels
manipuladors que treballen en l'ámbit de la investigació social i intensihcar les
inspeccions a les instal'lacions sanitáries associades a un risc més gran de
produir toxiinfeccions alimentáries.

Aquestes intervencions, imprescindibles per aconseguir els objectius de salut
plantejats, es podran fer realitat si hi ha una col'laboració estreta de tots els
estaments implicats i especialment de les a<iministracions sanitáries, deis
proveidors de serveis de protecció de la salut i dels proveidors de serveis
assistencials, així com també de les institucions académiques i de recerca.

La recerca en el camp de les toxiinfeccions alimentáries avui és més necessária
que mai per poder identificar les fonts d'infecció epiderniológicament
rellevants dels nous patógens, per millorar la comprensió de la seva patogénesi
i per avaluar el potencial de prevenció de les diferents estratégies possibles.
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