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Introduccio

Un dels factors que mes altera el medi ambient de forma artificial es

la industria. Els seas efectes s'estenen at germen patogen, als mecanismes

de transmissio i at receptor puma en la cadena epidemiologica. A efectes

d'aquest treball considerem com a activitat industrial tant la realitzada a

les fabriques, com la propia de les grans centrals ramaderes i agricoles, ja

que son activitats humanes organitzades per a la produccio que modiliquen

el medi ambient. Logicament, els sous mecanismes d'accio varien molt se-

gons el tipus d'industria, pero podem simplificar dient que l'essencia del

scu efecte nociu pot ser de dos tipus:

1. Afavorir la infeccio reduint les defenses o debilitant els receptors,

que es fan llavors mes sensibles als gcrmens patogens que pullulen de

forma natural per I'ambient (el prototipus d'aixo es la contaminacio abio-

lica del medi).

2. Causar directament la infeccio, vchiculitzant els germens patogens.
(El prototipus d'aixo es la infeccio produida a causa de treballar amb ma-
tcries primeres o comercialitzar aliments infestats.)

En molts casos es produeix la combinacio d'aquests dos basics meca-
nismes d'accio, ja que la industria es a la vegada vehicle dels agents pato-
gens i responsable del descens de la capacitat defensiva de l'organisme.

S'ha de considerar tambe l'ambient de la seva accio. Tenim, doncs,

que la industrialitzacio ocasiona malalties infeccioses amb dos radis

d.'aceio:

1. Curt radi d'accio: La industria afecta aquells que hi treballen, ja

que son els mes exposats. Aixo dona lloc at concepte de malaltia laboral.

2. Llarg radi d'accid: Darrerament la industria ha alterat tan conside-

rablement, qualitativament i quantitativament, i amb productes tan peri-
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La contaminacio de faire

CARACII:RisIIQli:S G1:N1!R\LS DE

La nocio segons la qual a travcs de faire es produeix la transmissio

de malatics inlcccioscs ja Os antiga. La teoria miasnirtica, tot

i els seas indubtablcs i nombrosos errors, va clonal- un caire cicntitic a

aquesta intuicio. Mes Lard, cstudis molt seriosos realitzats especialment per

Prl.('cc1: i W1:LLS, posaren de manifest cl protagonisme de faire en els mcca-

nisnes de transmissio de deterniinades malalties inlcccioscs.

Les capes mcs inferiors, cn contacte amb la vida (biosfera), presenten

sempre contaminacio en grans variables. L'origen d'aquesta contaminacio

reconeix les seguents causes:

1. Focs naturals que encenen boscos i prats.

2. Vents maritims que introdueixen a Its atmusferes continentals di-

verses sals marines. (En els faldars nord de les illes de la Costa Dulmata

[ Iugos]uvia ] Cl vent dcl Nord [bura], carre(-,at de sals, dcsseca conpleta-

ment c] paisatge.)

3. Pots d'origen extraterrestre, constitu'it per intinitat de petits metco-

rits. Nomcs afecla a les capes rues externes de I'atr osfera, pero en algunes

ocasions arriba a la Iroposfera.

4. Contaminacio d'origen vegetal: pollen, espores, fonts petits.

5. Contaminaciu d'origen animal: deixant a part la contaminacio pets

nicroorganismcs, de la qua] parlarem rocs Lard, citem aqui solanient els

gasos originats pets fenomens de putrefaccio i de fcrmentacio.

El simple let que existeixi vida, clones, ja contarnina faire. Aquesta

contaminacio produida pet fenomen vital ha de consicicrar-se corn a natu-

ral i, per taut, la natura amb cis sous sistemes d'autodepuracio, com ]'hone

sa amb les sever defenses, aconsegueix que no constitucixi un perill per

a la satin de la generalitat de la poblacio.

La naturalesa dels contaminants Os extraordinariament variable, pero

segons si cs t racta d'cssers vies o de substancies quimiques inaninuules,

es pot fcr d'entrada una gran diferenciaciO entre eontalninaciu hiirtica i

abiotica de faire.

BIOTICA DE L'AIRE

Es la responsable directa dels processor infecciosos que es transmeten

per via atria. No ens hi allargarem gaire perque les sever fonts no son

industrials i, en molts casos, no son tampoc animals. Es per aixO que no

cauen dins del grup de les malalties professionals.

Les malalties transmissibles per via respiratoria s'encomanen do clues

formes:

- per gotes de PflOggc i nuclis goticulars de Wells;

- per la pots a que els germens van adherits.
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Com veurem en el segiicnt apartat, els poll son Un component habitual

de la impurificacio artificial de faire. No tots els gcrmens resisteixen be

en el medi extern i molts dells moren, especialment per falta d'humitat.

Sigui com sigui, els gcrmens no es reprodueixen en faire. Els mes resistants

son: streptococcus hemolftic, staphylococcus, B. difteric, B. de Koch, B. de

Hansen, Pseudomona i, evidentment, tots cis esporulats. Hi ha tambc virus,

coin cis de la verola, la varicel•la i la grip, qua resisteixen fins a 15 dies

entre cis poll.

CONTAM INACIO ABIOTICA DE L'AIRE

Es la impurificacio artificial per excellencia. Els danys qua causa a

l'economia i a la salut constitueixen un problema que preocupa a la majoria

dels organismes nacionals i internacionals.

Segons l'origen dels contaminants, la impurificacio de faire pot csser:

a) Produida pal transport.

b) Produida per la combustio, sigui privada o industrial.

c) Produida per la industria propiament dita.

Estudiarem la contaminacio abiotica de faire en el mcdi industrial i

en 1'atmosfera en general.

CONTAMINACIO ABIOTICA DE L'AIRE EN LA INDGSTRIA

La industria es una gran productora de contaminants. LOgicament, ]a

major concentracio d'aquests es troba en el mateix centre industrial o als

voltants. Per aixO els maxims efectes nocius afecten aquells que treballen

a la fabrica. En aquest cas, el grau d'especificitat de les lesions pot ser

molt alt, o sigui que les lesions que presenta un treballador en un tipus

d'industria diferiran de les que en presenta un altre d'una altra industria,

ja que els contaminants saran diferents. A continuacio fern un esquema

dels principals contaminants a les distintes varietats dactivitat industrial

basica:

1. Industria siderurgica:

- Pols de carbo.

- Gasos de combustio:

- Altres contaminants:

C02, CO, S02, S03.

Si02, AL-03, CaO, K-O, Na_O, PbO,

carbo de coc, oxids de ferro, etc.

2. Industria de fundicio de metalls ferrics:

- Anhfdric sulforos.

- Acroleina.

- Fenols.

- Oxid de carbo.

3. Industria de fundicio de metalls no ferries:

- Anhfdric sulfuric.

ZnO,
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8. Industria dcl pctroli:

- Oxids de sofrc, do carbO , de nitrogen.

- Hidrocarburs ] lcugers.

- Sulfur d' hidrogen.

- Mcrcaptans.

- Pols i cendres.

Aquests contaminants es troben presents en l'atmosfcra del centre in-

dustrial en concentracions quc depenen dell medis tccnics utilitzats. Cada

dia es va perfcccionant l'utillatge tabril do forma quc sigui al n)envs peri-

Ilds possible en l'ehminacki de contaminants . Igualment , cis criteris higic-

nics en la construcciO de les naus i centres industrials van sensibilitzant

cis arquitectes , els industrials i els engineers , de manera quc aspcctes tins

ara menvspreats , coin ara l ' emplacament dcls editicis, I'alcada de les xeme-

neies, la ventilacio , I'enllumenat , etc., es comencen a tenir en compte.

CO\TA\II\AC16 :A1316TIC V DI' I.'ATMOSPERA EN GENERAL.

Els contaminants industrials, abocats des dcls difcrcnts centres fabrils,

es dilucixen en la immensa massa de l'atmosfera i alli es barrc(-'en amb cis

procedents de Les altres fonts principals d'impurificacio abiutica: la com-

bustiO en els aparells de calcfacciO domestica i el transport. En un principi

I'acciO morboacna dels contaminants es Iimitava a un curt radi d'acciu

entorn de la seva font. Dcspres, la propia diluciO en fa massa d'airc pur,

la prccipitacio dels components mes pesats, I'acciO purificadora de les

radiacions naturals i I'allunvamcnt dels nuvols tuxics dell centres habitats

per Ics corrents dcl vent, asseguraven ]a seva innocuitat per a la gencralitat

do la poblaciu. Ha estat modernament quan, unitn-sc per una banda una

producciu do contaminants en quantitats ingents a causa do l'cxplosiu indus-

trial, a ('augment del contort de Ics vivendes i a les majors necessilats do

transports, i, per l'altra, l'apariciO de productes calla cop Ines tuxics i Ines

actius, s'ha produit un desbordament dcls mecanismes naturals de depu-

raciO. D'aqucsta mancra s'ha constituit un problcma que afecta ja a una

gran part dell habitants dell paisos occidentals, amuntegats entorn de la

indiistria.

La iIII purificaciu de faire en general difercix una mica de ]a do faire

a cada industria en particular. Si en aqucstes existcix una gran despropor-

ciO mirc el contaminant quc aboquen a I'cxterior i la resta do Ics impu-

reses, en l'atnwsfera en general es presenta una certa unitormitat, condi-

cionada, no obstant, pct predomini a cada zona d'un tipus o un altre d'acti-

vitat industrial.

Els principals contaminants quc es detecten sun cis segi.icnts (extret dun

estudi del doctor Francisco Hernandez Gutierrez, director del Laboratori

Municipal de Barcelona, dins Medicina Preventiva Y Social, d'A. SERIGO
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SL(; ARR:A, volunl I, Ed. I.ito^n al is E^ ei c t, Icon, E)72 :

1) GAsos: Dioxid do car ho.

2) VAPORS:

a) Inorganics : vapor d' aigua.
b) Organics: hidrocarburs alifatics saturat i no saturate, hidro-

carburs aromatics, aldehids, cetoncs, alcohols, esters, ozonids,

peroxids, derivats halogenats, derivats nit rats, amines, mer-

captans.

3) PA RIiCI LES:

a) Pols: silice, oxids ferric, oxid ('alunlini, carbonal calcic, sullat

calcic, altres compostos metal•lics, ciment, asfalt, cautxu.

b) Fums: carbo, hidrocarburs policiclics i cancerigens, Aire, bcn-

zantre, tluorante , corone i altres.

c) Aerosols: clorur sodic, oxid ferric, tluorurs, acid sulfuric, qui-

ts, hidrocarburs hetcrociclics, tiofe.

J. P. Detris confecciona la segiient taula en que s'indiquen Ice quantitate

de contaminants abocats a l'exterior i la seva conccntracio a l'atmosfera

urbana:

Agent contarnittant Emissi Kg /hab/an '

Contiilgut

a Ies ciutats

CO. 6.000 ,00-700 cm:'/m,
CO 100-200 20-100 cm^`/m3'
SO i SO3 30-60 100-1.500 µg/m'
NO, NO: i N:O, 20-40 20 -40 ti.g/nr°

03, NH3 , HF i H_S 5-10 1-10
Hidrocarburs 5-10 1-5 Icgt r,.
Particulas inferiores a 10 µ 10-20 100 - 500 txg/m:`

Particules superiors a 10 tI 10-20 1-5 gr / m''/dia

EFECTES DE LA IMPI RIFICACId DE L'AIRE OtT AFAvORFIX L'AI'ARIC16

DE NIALATIES 1NFECCIOSES

Corn hem vist, la industria no producix contaminants atmosteries vies

que puguin ocasionar infections. A les analisis practicadcs de lc semissions

de les fabriques, lee proportions d'agents patogens son baixissimes, ja que

les rnateixes substancies quimiques abocades son toxics bacterians o virals.

Per tant, la contaminacio afavoreix l'aparicio de malaltics de manera indi-

recta, intoxicant l'individu o reduint les seves defenses.

DEFENSES LOCALS DE L':AI':AREI . I. RFSI'IR:ATORI

Fern un apartat especial dedicat a I'aparell respiratori perque is cl Ines

afectat per la contaminacio. L'aparell respiratori mobilitza diariament uns
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13,5 Kg. d'airc, moltes vegadcs cariegat d'agents patugens. Per conscgiicnt,

ha d'estar dotat de mcdis defensius contra les infcccions per a cvitar que

emmalalteixi continuament.

La part superior de l'aparcll respiratori cs constitu'ida per ics fosses

nasals, el revestiment de les quals dcpan en part dc la pituitaria roja, res-

ponsable de la humidificacio i 1'escallament dc faire i, cn part, format per

un epiteli ciliat dotat de callules caliciformes mucosecretores. Les grans

particules queden retingudes aqui pcrque cl moviment metacronic dels

cilis faci anar el conjunt cap a les coanes per a ser deglutit. En aquest tros

el rise d'una infeccio cs gran, ja que cs el mes exposat a ]'exterior i to una

configuracio tan anfractuosa (recordem la complicada anatomia dels cor-

nets i dels sins paranasals) que afavoreix que hi hagi zones mal ventilades.

Posteriorment, faire inspirat passa per la nasofaringe, dotada tambc

de cellules mucosecretores. En aquest lloc es troba una part de Fantle linl-

fatic de Waldeyer i l'entrada do les trompes d'Eustaqui, la infeccio de les

quals pot donar-nos faringitis, adenoiditis i otitis mitjancs.

Si faire, pel motiu que sigui, no passa per les fosses nasals, as aspirat

per la boca. Aquesta esta dotada d'altres sistemes defensius constituits pel

lisozim de la saliva i per la presancia del St. Salivarius, saprul%t que to una

accio competitiva amb determinats bacteris.

L'orofaringe, la laringe, ]a traquca i els bronquis posseeixen, conside-

rats en conjunt, un epiteli ciliat mucosecretor que arrossega les particules

retingudes cap a I'orofaringe per a la deglucio. Aquest moc, molt ric en

acid hialuronic, pot tenir gran quantitat d'anticossos. Subjacents a la mu-

cosa, s'hi troben molts fa(_,ocits.

Nomes arriben als alvcols particrdes inferiors a 3-6 micros, entre les

quals poden haver-hi bacteries i virus. La depuracio de faire en els alveols

es realitza exclusivament grades als macrofags.

Altres sistemes addcionals, corn I'esternut i la tos, son moviments espi-

ratoris violents produits dc forma reilexa per 1'acumulaci6 de mucositats

en les foses nasals o cn cis bronquis i en la traquca.

Aquests medis defensius poden esscr alterats per diversos factors:

1. El fum del tabac.
2. Irritants: Aqui es on diversos contaminants tenon un efecte decisiu.

3. El propi germen: N'hi ha que son secretors d'hialuronidasa, amb la

qual cosa destrueixen el component principal del moc.

4. L'alcohol.

5. Trastorns metabolics.

6. Virosis: Les infeccions virals ataquen la mucosa, font-la mes sen-

sible a sobreinfeccions i facilitant 1'aparici6 de pncumonies.

7. El fred.
8. Qualsevol estat patologic.
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MECANISyII'S U'ACCIO IT IS OIAI S LA COy1AyIINvCIO ABlOIIC.A I)I? 1.',AIRF

AFAVOREIX LES INFECCIONS

Estudiarem per separat els grans grups de contaminants:

1. Pols.

Poden ser:

- Indiferents: talc, Coto i Ili.
- D'accio mecanica: pols minerals i metaldics.
- D'accio quimica: provoquen irritacions locals, lesions especifiques

(quars i amiant), processos inflamatoris aguts (esc6ries) o son d'ac-

cio cancerigena (cromats).

- D'accio allergica.
- D'accio infecciosa directa: quan els poll cstan contaminats per bac-

teris, virus o fongs.

En l'aparell respiratori, els pols donen lloc a les pneumoconiosis. Aques-

tes malalties poden ser provocades per una exclusiva accio mecanica (pneu-

moconiosi simple) o per la superposicio d'un efecte inilamatori fibrocica-

tricial (pneumoconiosis complicades). En qualsevol cas es produeixen le-

sions pulmonars extenses que es sobreinfecten amb facilitat i que originen

a vegades processos allergics.

2. Gasos.

Poden ser:
- Irritants: D'aquest tipus son 1'amoniac, el clor, l'anhidrid sulfuros

i els gasos nitrosos. Determinen reaccions inilamatories no infeccio-

ses a les vies respiratories amb congestio, edema i gran secrecio.

Poden originar tambe fenomens asfictics per edema de glotis o

edema agut de pulmo. En tots els casos les defenscs veuen dismi-

nuida la seva efectivitat, cosy per la qual cls processor infecciosos

sobreafegits son molt frequents.

- Asfixiants.

- Toxics nerviosos.
- D'accio general: entre aquests tenim els benzols, les anilines i el

nitrobenze, que poden originar leucopenics greus.

L'aparicio de malalties depen de factors condicionants:

1. Concentracio del contaminant: Segons la O.M.S. hi ha quatre

nivells:
- Nivell I: No hi ha efectes directes ni indirectes.
- Nivell II: Irritacio dels organs sensorials, efectes sobre la vegeta-

cio, reduccio de ]a visibilitat, etc.

- Nivell III: Alteracions en funcions fisiologiques, recrudescencies de

les malalties croniques.
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- Nivell IV: Es poclen produir nlalalties agudcs i (ICIUncions en grups

de poblacio vulnerablcs.

2. Tipus de contaminant i la seva associacio am[) d'altres: Son peri-

llosos cis gasos irritants i la pols en general, especialment els anhidrids

sulfuros i sulfuric.

3. Temps d'cxposicio. ...

4. Situacio atmosfcrica: es hasica. Ho demostren cis grcus episodis

aguts a que ens referirem a continuacid, que form possibles a causa del

fenomen de la imversio tcrmica. Nornullment, durant la nit la calor acunul-

lada pel sol es torna a faire per irradiacio. Amb aixd s'escall'en ics capes

inferiors, molt contaminades, do I'aire, i palm a causa do Ia seva menor

densitat, mcntre que novcs masses d'aire Fred i pur Ies substitucisen. En

el fenomen dc la inversio la irradiacio de la calor del sol no Cs produeiz;

per ]a qual cosa la capa immediata, molt contaminada, queda atrapada en-

tre cl terr i les capes atmosfcriques superiors. Agucst fenomen sol anar

acompanyat dc situacions anticicloniqLies do gran innnobilitat atmosfcrica

i dc boira espessa.

5. Situacio geografica: detcrmina cl microclima de cada lloc en par-

ticular. Aixi vciem com a Bilbao la contaminacio es molt noes important

que a Barcelona perquc les numtanves dell voltants in)pedeisen una circu-

lacio dels vents adcquada.

EFECTES DE LA CONIVXIINAC16 DE l.'AIRF. SOBRI? I.v SALFI III MANA

La contaminacio pot donar floc a dos tpus d'etectes: aguts i cronies.

Efectes aguts

Es produeixen quan la concentracio dell contaminants es molt alta en

un moment determinat. Desgraciadamcnt, Lenin) nombroscs expcricncics

d'afcctacions massives, com la de Londres cl Ins dc deccmbre dc 1952 i

la dc Donora (Pennsylvania, EE. UU.) en 1948. lguals efectes poden obser-

var-sc en accidents ocorreguts en fabriques, peru afcctant exelusivament

els obrers exposats.)

Les taules segiients, confeccionades arrcl d'aquclls terribles cpisodis,

posen clarament de manifest que:

1. Els aparells n)es afectats son el respiratori i Cl cardiocireulatori.

2. La contaminacio afecta mes els esscrs dcbils: nens i veils.

3. Pot produir tant intoxicacions agudes com descompensar proces-

sos cronies o facilitar infeccions.

4. Les malalties infeccioses que poden aparccixer son: refredat comb,

arnigdalitis, laringotraqucitis, bronquitis i pcnumonics.
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PERCENTATGES DE LA POBLACIO DE L'AREA DE DONORA AFECTADA

PER LA CONTAMINACIO DEL 25-X- AL 2-XI DE 1948

(W. F. Aszie, <<United States Technical Conference on Air Pollution>>,

C. C. McCabe, Ed. McGraw - Hill Book Company, New York, 1952)

Edats per auvs Total Lieu

Grau d'afectaciou

Moderat Greu

Totes les edats 42,7 15,5 16,8 10,4

Menys de 6 ant's 15,9 9,8 4,3 1,8

6-12 29,6 15,7 11 2,9

13-19 27,3 15,2 9,6 2,5

20-24 31,2 13,9 13,1 4,2

25-29 40,3 18,8 14,9 6,6

30-34 48 17,1 22,8 8,1

35-39 52,3 19,5 23,7 9,1

40-44 54,9 22,2 21,8 10,9

45-49 57,1 17,8 24,7 14,6

50-54 59,4 18,9 22 18,5

55-59 58,1 13,7 24 20,4

60-64 63,3 11 22,9 29,4

65 o mes 59,8 10,6 20,3 28,9

SIMPTOMES PRODUITS PER CONTAMINACIO ATMOSFERICA A LA

POBLACIO DE DONORA (TOTES LES EDATS), EN ORDRE

D'INCIDENCIA DECREIXENT EXPRESSADA EN PERCENTATGES

Simptonza

Tos
Productiva

Improductiva

Mal de coil

Opressio al torax

Cefalalgia

Disnea sense ortopnea

Coissor ocular

Ortopnea

Epifora
Vomits

Nausees sense vomits
Rinorrea
Febre

Ofegament
Dolor
Afebliment
Cianosi
Diarrea

0/Q

33,1
12,9
20,2

23,1
21,5

17
12,9
12,3

8,4

8
7,4

7,1
6,6
2,6
2,3
1,9
1,8

1
0,1
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ErECres CRONICS

Son els que dimanen d'una exposicio continuada als contaminants pre-

sents en conccntracions baixes. Els quadres patologics observats son:

- Intoxicacions croniques.

- Agreujament de malalties croniques i afavorimcnt dc Ics descom-

pensacions que en resulten.

- Afavorinient de processos aguts, especialment de tipus intlamatori-

infeccios.

La contaminacio de Faigua

Segons si el contaminant es un esscr viu o inanimat, distingirem entrc

contaminacio biotica i abiotica de 1'aigua.

CONTAMINACIO BIOTICA DE L'AIGUA

E.s la responsable de les malalties de transmissio hfdrica, ]a llista de

les quals figura a continuacio:
A) Malalties en que 1'aigua cs el mccanisme de transmissio:

1. Per bacteries: Febres tifoidea i paratifiques. Disenteria bacillar.

Colera. Leptospirosi (via cutania).
2. Per virus: Conjuntivitis dc les piscines. Hepatitis infecciosa (vi-

A). Poliomiclitis. Altres enterovirosis: virus Echo i Coxsackie.

Adenovirus i reovirus: Apareixen a Faigua contaminada pero

es transmeten per via aeria.

3. Per protozous: Disenteria amebiana, Balantidiasi i d'altres.

4. Per cues: Ascaridiasi i tricocefalosi.

5. Per fongs: Peu d'atleta.
B) Malalties en que l'aigua es el medi idoni per al desenvolupament

de l'hoste intermediari, nccessari pcl cicle vital del parhsit:

1. Trematodes: Esquisostomiasi. Distomatosi.
2. Nematodes: Dracunculosi (Cyclops).
3. Cestodes: Difilobotriasi.

C) Malalties en que Faigua es el medi idoni per a les Eases larvaries
de 1'insecte disseminador:

1. Virus: Febre groga. Encefalitis i meningoencefalitis.
2. Protozous: Paludisme.
3. Cues: Filariasi. Oncocercosi.

(Adaptat de J. BRAVO: <<El agua corno alimento y como vehiculo de in-
feccion», dins Higiene. Medicina preveiitiva v social, de G. PIEDROLA i cols.,
Madrid, 1966.)

Les fonts d'aquest tipus de contaminacio son les dejeccions de 1'home
i els animals, aixf com Faigua de regar per a la agricultura.
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cions. Primer, perquc Si debilita la poblacio, intoxicant-la, la fa inespec-
ficament mes sensible a qualsevol infcccio. 1, segon, perquc representa
una interferencia en els fenomens naturals d'autodepuracio de l'aigua.

Efectivament, la natura posseeix ens sistemes mitjancant els quals
aconsegucix la depuracid de les aigiies contaminades. Dc fet, aquesta depu-
racio espontania ha estat la que ha emprat Ia humanitat durant scgles.
Les ciutats, situades per norma general a la vora d'algun mar, riu o Ilac,
abocaven incontroladament els sews resides als mateixos rius ('on treien
l'aigua les poblacions ve'ines. Els mecanismes d'autodepuracio, que des-
criurem breument a continuacio, eren suficients perquc I'aigua es potabi-
litzes en poc temps. Ha estat modernament quan, per una Banda, CI volum
de residus contaminants ha augmentat fins al punt do desbordar la capa-
citat autodepuradora dels rius, i, per altra banda, certs contaminants
-notoriament els industrials- tenen un efecte d'antagonisme d'aquests
mateixos sistemes autodepuradors.

Per aixo, els grans i petits necks urbans han vist la neccssitat de trac-
tar previament l'aigua que han de consumir a causa del gran de conta-
minacio de les fonts. Es dona cl fet, en certa manera paradoxal, que cs
mes segur beure 1'aigua de subministracio Urbana que la que sort d'una
font aparentment pura. Els sistemes naturals d'autodepuraciu aconseguei-
xen amb relativa rapidesa la desaparicio del perill de contaminacio. Aixf
observern cone, si en un riu s'aboquen aigiies molt contaminades pero es
donen circumstancies favorables, ilea quilonxtres enlla I'aigua ja es pot
bee re.

Els mecanismes basics pels quals aixo es pot aconseguir son:
1. Dilucio: Quan la massa d'aigua del riu cs molt mes gran que cl

volum de contaminats abocats, aquests es dilueixen tart que no pot pro-
duir-sc amb el consurn d'aigua la ingcstio cI'una dosi tuxica.

2. Sedimentacid i decantament: Quan CI riu receptor posseeix aigiies
quietes, Ics particules solides acabcn tloculant i sedimentant en el funs.
Si hi ha una llcugera corrent es producix fins i tot un fenomen de decan-
tament natural.

3. La propia naturalesa dc l'aigua no afavoreix la persistencia de mi-
crobis patogens. A miss, els que resisteixen no pollen 1111ltiplicar-se. Es
calcula que cada dia la flora microbiana hi yeti minvada la scva poblacio
en un 20-40 °b.

4. Oxigenacio: Determinants microorganismes saprotits de I'aigua
(bacteries aerobis, fongs, llevats i protozous), mitjan4ant processos aerobis
que es fan amb consum d'oxigcn, aconsegueixen la dcsnaturalitzacio de
compostos organics transformant-los en molecules innocues corn CO-, NH3,
NO.-,H i NO:+H. Es tanta la importancia de la riquesa d'oxigen de l'aigua
que constitucix una dada fonamental per a declarar una aigua perillosa
o no. Quan la proporcio d'oxigcn dissolt is interior al 50 96 del gran de
saturacio es pot assegurar que l'aigua es contaminada. Si no hi ha oxigen,
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els fenomens esmentats rocs anuunt son substitufits per pestilents proces-

sor de putrefaccio i fermentacio. Corn a dada visible de la pobresa d'oxigen

en un riu tenim la supervivencia dels peixos. Quan aquests es moron asfi-

xiats es presuposa quo l'oxigen dissolt es insuficient per a la depuracio.

En l'oxigenacio de 1'aigua juguen un paper importantissim els accidents

del Hit del riu, de forma quo els que tenen rapids i cascades, com que

estan molt mes oxigenats, tenen una capacitat depuradora notablement

superior.

5. La insolacio: Els raigs solars tenon efectes bactericides. Els con-

taminants abiotics de la industria interfereixcn en aquest proces d'autode-

puracio perque:

1. El seu volum es cada cop major i, per tant, el resten de 1'aigua

pura, la qual cosa impossibilita el fenomen de la dilucio.

2. Saboquen aigues molt pobres d'oxigen que reducixen la capacitat

oxigenadora del conjunt.

3. Poden produir capes de liquids no hidrosolubles a les superffcies

de les aigues que impedeixen l'oxigenacio a posteriori i dificulten l'accio

dels raigs solars.

4. Els detergents disminueixen la tensio superficial i produeixen es-

cuma, en el si de la qual determinats agents patogens poden sobreviure

sense veure's afectats pels mecanismes depuradors. L'efecte dura molt mes

encara si es tracta de compostos no biodegradables.

No obstant aixo, com hem dit al comencament, la industria no sol

produir infeccions a traves de l'aigua. A diferencia de faire, 1'aigua es

molt mes facil de tractar i els seas perills poden evitar-se. Quan es pro-

dueix una contaminacio brusca de faire el volum afectat pot ser tan gran

que sigui impossible evitar de respirar en l'atmosfera impura (ningd no

pot estar mes de 2 minuts sense respirar). En canvi, davant d'aigua conta-

minada horn pot esperar-se fins a trobar-ne una altra de Pura. En moltes

ocasions, mes, ]a contaminacio de l'aigua es menys traidora perque les

alteracions que la propia impurificacio introdueix a les caracterfstiques

organoleptiques (olor, gust, color, terbolesa i temperatura) serveixen d'ele-

ments dissuassoris del scu consum. Semblantment, com que 1'aigua es un

fluid emmagatzemable i dirigible per conduccions, permet que sigui tractat

amb molta mes facilitat que 1'aire, quasi inaprehensible i constantment

mobil.

La contaminacio del sol

Una altra de les victimes de l'activitat humana cs el sol; hi van a parar

tots els components dels detritus solids, les partfcules precipitables dels

detritus liquids i els pols de la contaminacio atmosfcrica. En contrapar-

tida, la seva impurificacio pot alterar les condicions de puresa de 1'aigua

continental que hi discorre, fent extensius d'aquesta manera els sous efec-

tes nocius a una gran part de la poblacio.
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Deixant de banda les fonts naturals, la contaminaciu del terreny pot

provenir de:

1. Deixies sOlides domestiqucs i urbanes.

2. Deixalles de ics activitats industrials. Escombraries.

3. Productes residuals de la indiistria.

4. Aigiles negres i immundicies dc la ramaderia.

5. Adobs, insecticides i aigbes de regar per a 1'agricultura.

Els contaminants son de naturalesa molt variable. Les escombraries

estan construides per restes de menjar, embalatges diversos de carto, pa-

per o plastic; cendres, fustes, vidres, atuells i aparclls domestics. Les ciu-

tats produeixen, a mes, ferralla i pols en grans quantitate. En general, es

calcula que una ciutat moderna produeix 700 Kg/hab/any de brossa amb

un volum de 5 m3/hab/any.
La contaminaciu industrial es composa tant de substancies innocues,

que nomes molesten pel seu volum, coin de components molt tbxics i

actius.

La ramaderia es l'activitat mes perillosa en aqucst sentit, ja que els

animals son reservoris de greus malaltics. Les sever dejeccions, altament
carregades de microbis, infesten el terra. Aixi continua la cadena cap a
altres animals o cap a l'home.

L'agricultura, finalment, es ]a responsable de la presencia en el terreny

d'insecticides i plaguicides (recordem que en 1'actualitat tots els essers

vius contenen certes quantitats do DDT) i d'abods organics i inorganics.

Aixi mateix, I'aigua emprada per a regar pot arrossegar contaminants vius

o inanimats.

Tots aquests residus van at sOl, tint si es de forma cspontania corn

si es de forma voluntaria (diposits d'escombrarics, diposits de runes per

omplir terrenys -abocadors controlats amb enterrament de les escom-

braries-, incineradors, etc.). En aquests ]lots han aparegut processos bio-

logics, generalment molt lents, quc aconsegueixen de neutralitzar molts

dels contaminants; pero alguns romanen actius indefinidament. Per tal

d'emmagatzemar les escombraries es procura d'escollir zones aillades i poc

drenades per l'aigua, pero cs cada cop mes dificil de trobar-ne i es Cosa

certa que els residus solids envaeixen de mica en mica l'habitat, i no es

tan estrany trobar hits de riu ja contarninats pels residus solids.

CONTAMINAC16 BI6TICA DEL SOL

Es la responsable de nombroses infeccions professionals a 1'agricul-

tura i la ramaderia. Trobem en el so] una gran quantitat d'agents patO-

gens, tot i que aqucst no constitueix el medi idoni per al seu desenvolu-

pament. En algunes zones calides i humides, els bacteris poden sobreviure

facilment, pero n'hi ha prou amb una dessecacio una mica intensa, una

exposicio prolongada a] so], o una temperatura freda per climinar un gran
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nombre do bactcris. Per altra banda, la scva capacitat do mobilitzacio es

jut de currents d'aigua quc els arrosseguin, difi-escassa. Si no es amb ]'a

cilment podra estendre's una colonia de gcrmens o profunditzar molt en

el terre. Per tant, cl terra cs tan sots on reservori important d'aquelles

malalties infeccioses que son produides per inicrobis capacos d'esporular-

se: carbuncle, gangrena gasosa, tetan i botulismc. Quant als virus, nom6S

s'hi poden trobar, i en condicions d'cxtrema humitat, els virus de trans-

missio hfdrica. En canvi, cl terra es font de nombroscs micosis i parasi-

tosis, CIS agents de les quals tenen cl seu habitacle normal, o part del seu

cicle vital, a la terra o al fang.

Dintre les malalties de transmissio pcl sol, podcm trobar tres tipus

de cadena epidemiologica:

1. Home-sol-home: El germen to Cl seu reservori en I'home i arriba

al terra a causa de practiques antihigicniques. Posteriormcnt, pot tornat

a infectar un altrc esser puma a causa dun contacte amb el sol (malaltia

professional o accident) o a traves d'aliments cultivats a la terra conta-

minada. D'aquest tipus son les infections produ'ides per bactcris: colera,

salmonel•losi, ferres tifoidecs i paratifoidees i disenterics bacterianes; o per

parasits: ascaridiasi, anquilostorniosi, estrongilosi i d'altres. En aquest

mecanisme d'accio juguen un important paper les activitats rcalitzades

sense els controls sanitaris adequats.

2. Animal-sol-borne: El terra es contaminat pets animals, quc actuen

com a reservoris; ]'home es contagia posteriorment per contacte directe

amb el terre infestat. En aquest apartat trobem totes ics zoonosis trans-

missibles pcl sol. Ja quc ens hi hem do reicrir mes Lard, nomes esmenta-

rem les mes importants: leptospirosi, carbuncle, febre 0 i anquilostomiasi.

La ramaderia es la responsable de la contaminacio i en son afectats cis

qui treballen amb el bcstiar.

3. Sol-bonne: Nombroscs i greus malalties tenon com a reservori el

sol. Entrc les bacterianes cal citar el tetanus, malaltia que ja hauria de

ser practicament erradicada, tenint en compte l'etcctivitat dc la seva vacu-

nacio, i que apareix nomes en professionals al•lunyats dels grans centres

agropecuaris; i el botulismc, la toxina letal del qual pot arribar a la pobla-

cio vehiculada per conserves contaminades i tractades defectuosament

(fent honor a la industria alimentaria hem de reconeixer quc son espccial-

ment conserves domestiques les responsabics de in majoria dcls casos

detectats). Igualment, nombroscs micosis -pero pot frequents, d'altra

banda- s'origincn a partir del sol. Poden prescntar-se o be per l'aspiracio

de fongs que el vent aixeca de terra o per contaminacio de ferides.

CONTAMINACIO ABIOTICA DF1. SOI.

Aquests tipus de contaminacio, en augment progressiu amb la indus-

trialitzacio de 1'agricultura i 1'explosi6 industrial, no producix directament
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infeceions, sing que dona floc a intoxicacions. Ens interessa, doncs, des
del nostre punt de vista, nomes de forma tangencial, tenint en compte
que una intoxicacio porta a un estat de debilitat de lorganisme que pot
afavorir en un moment donat 1'aparici6 d'una infeccio sobreafegida.

Les fonts de contarinacio abi6tica del sol son:

1. Escombraries urbanes: Resulten perilloses pcl scu volum i per la
dificultat de la seva eliminacio.

2. Residus industrials: Poden estar constitu'its per substancies inno-
cues o molt toxiques. La major part dels residus fabrils van a parar al sol
i afecten els camps o cis corrents d'aigua superficials o profunds. Semblant-
ment hi ha en el fun de les xemeneies contaminants inorganics (fluor es-
pecialment) que poden sedimentar sobrc els conreus situats a la vora. El
volum d'aquests contaminants augmenta continuament. S'ha calculat que
a Anglaterra la industria producix un milio de tones de productes resi-
duals, cosa que representa una proporcio de 20 Kg/hab/any. Tambe les
centrals nuclears son fonts de contaminants radiactius, alguns dels quals
tenen un temps de semidesintegracio molt llarg.

3. Fertilitzants i plaguicides agricoles: Als centres agricoles, capacos
de grans rendiments, hi ha dos problemes: 1'empobriment del sol i les
plagues d'insectes. Es combaten aquestes dues dificultats mitjancant subs-
tancies quimiques: els fcrtilitzants i cis plaguicides, que s'aboquen de
forma continua sobre el tema. Aquest es va contaminant progressivament.
Son perillosos certs derivats no aprofitables d'alguns fcrtilitzants i, molt
especialment, els insecticides no biodegradables, com els del grup dels
hidrocarburs clorats: DDT, Iindane, aldrinc i dialdrine.

La contaminacio dels aliments

Hem volgut dedicar un apartat especial dins cl nostre treball als ali-
ments perque, encara que no formen part dels tres elements basics del
medi ambient -faire, 1'aigua i sol sol-, la contaminacio deis quals ja ha
estat estudiada, son fruit d'aqucsts i el vehicle mss directe de transmissio
de les malalties infcccioses quc depenen de I'alteracio del medi. Des del
punt de vista fisiologic, ]a nostra relacio amb 1'arnbicnt es d'un pur inter-
canvi de substancies (metabolisms). Ens apoderem de diversos compo-
nents del medi, els utilitzem en profit nostre i Ii retornem el que no ens
es trtil. Una de les formes capitals d'acaparament de substancies del medi
es l'alimentacio. Per consegiient, els aliments son el substrat material d'una
forma basica de les nostres relacions amb la natura. Segons el <Codigo
Alimentario» espanyol, «aliment es iota substancia o producte de qualsevol
naturalesa, solid o liquid, natural o transformat, que, per les sever carac-
terfstiques, aplicacions, components, preparacio i estat de conservacio, es
susceptible de ser utilitzat habitualmcnt i idoniament per a alguna de
les finalitats segiients: a) Per a la normal nutricio humana o corn a frui-
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tius. b) Com a productes dietetics cn casos especials d'alimentacio humana».

L'explosio demografica ha originat una necessitat crcixent d'aliments.

Ha estat necessari, per tant, estudiar la millor manera d'obtenir el maxim

rendiment de les nostres fonts alimentaries, el creixement de les quals no

ha crescut tant corn les nostres necessitats. Per tal quc el menjar pugui

arribar tan Iluny coin convingui s'han crat sistemcs d'envasament, de per-

petuacio i conservacid de les propietats nutritives dels aliments. L'alimen-

tacio, doncs, s'ha vist obligada a abandonar veils sistemcs i recorrer a

tecniques industrials per arribar a tota la poblacio. Amb 1'adveniment de

la industria s'han creat problcmes de tot tipus; cl sanitari n'es un dels

mes trascendents. La rapidesa i la dispersid dels aliments industrialitzats

es tan gran que qualsevol substancia nociva que pugui contenir repercu-

teix en grans masses de poblacio. Aixo ha let que els controls sanitaris

s'hagin fet mes rigorosos per tal d'evitar grans catastrofcs i que les Admi-

nistracions dels estats hagin hagut de legislar adcquadamcnt tot el que

es refereix a 1'alimentaci6. A Espanva hi ha el «Codigo Alimentario», al

qual farem nombroses refercncies, i quc fou promulgat pel Decret 2.484/

1967 del 21-IX. La industria, per tant, ha introduit noun factors de risc,

pero tambe mes possibilitats de control. La seva intluencia sobre la trans-

missio d'infeccions alimentaries pot consistir a repartir i comercialitzar

aliments previament contaminats o contaminar ella mateixa els aliments

que manipula. El Codi Alimentari detineix corn a aliment contaminat «aquell

que contingui germens patogens, substancies quimiques o radiactives, to-

xines o parasits capa4os do produir o de transmetrc malalties a 1'home o

als animals. No sera obstacle a aquesta consideracio la circumstaneia que

la ingestio d'aquests aliments no provoqui transtorns organics a aquells

que els hagin consumit' .

Segons el punt de la cadcna alimcntaria en que tingui floc la conta-

minacio distingim:

1. Contaminacio a I'origen: Afecta I'animal o vegetal abans del seu

sacrifici o recol4ecci6 per al consum huma.

2. Contaminacio en el curs del tractament: la que es producix

durant la preparacio de 1'aliment per comercialitzar-lo.

3. Contaminacio en el curs del transport des de la industria alimen-

taria fins al detallista.

4. Contaminacio en Cl curs dc la manipulacio, emmagatzematge i

venda pcl detallista.

5. Contaminacio a la liar: Quan to Iloc posteriorment a 1'adquisici6

de 1'aliment, durant la preparacio per al consum immediat o 1'emmagat-

zematge.

Basant-nos en identics criteris que en el cas de l'airc, de 1'aigua i del

sol, distingirem entre:

1. Contaminacio biotica dels aliments: quan hi ha germens patogens

actius que poden produir malalties infeccioses alimentaries.
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CoNrt\II\ACO BIOTIC.A DFIS ALIMENTS

El menjar pot arribar a ser molt perillos corn a transmissor de malal-

ties. Els microbis patogens hi troben un substrat adequat per a la seva

supervivencia i multiplicacio. Si faire, l'aigua i el sol poden ser inhospits

per a gran part dels agents morbbgens, els aliments poden convertir-se

en autentics focus de cultiu. Aixo no cs estrany, ja que la forma de vida

dell microbis es de tipus parasitari, i els aliments no son, en molts casos,

sing trossos dcls seus hotes. Aqui troben e] grau d'humitat, la temperatura

i la nutricio adequades. Fins i tot els esporulats poden tornar a les sever

formes vegetatives i reproduir-se activament.

L'origen dels agents patogens contaminadors dels aliments pot ser

doble:

1. Endogen: Els microbis ja son presents en 1'animal productor de

la earn previament al sacrifici, o en el vegetal comestibles abans de Ia

recol•leccio (zoonosis transmissibles).
2. Exogen: L'aliment es contamina a partir dels aparells i persones

que intervener en la seva claboracio, envasament, comercialitzacio o pre-

paracio culinaria.

En el primer cas el paper de la iddstria cs passiu, ja que es limita a

polar en circulacio productes previament contaminats. Aquest fet es molt

important perque ]a poblacio afectada pot arribar a ser molt nombrosa.

Per a evitar-ho, cal:

1. Procurar que els animals no agafin cap malaltia, especialment les
perilloses per a lesser huma.

2. Controlar veterinariament els animals per a diagnosticar-ne les

malalties amb la finalitat de tractar-los o de descartar-los abans del

con sum.

3. Examinar el producte per controlar la seva salubritat un cop sacri-
ficat 1'animal o recollida la collita.

Tot aixo pressuposa que han d'existir en el proers diversos punts d'exa-

men sanitari rigoros.

Quan ]a contaminacio cs exugena cs imputable a ]a central industrial,

al transport, al detallista o al consumidor. En aquest complex mecanisme

de preparacio i comercialitzacio dels aliments hi ha nombrosos engranat-

ges clue poden ser font de contaminacio microbiana. Els mcs usuals son:

1. Utilitzacio d'aigua contaminada en el rentat dels productes alimen-

taris.

2. Utilitzacio de maquinaria mal esterilitzada.

3. Utilitzacio d'envasos, recipients o embolcalls de qualsevol tipus

que estiguin contaminats.

4. Emmagatzematge d'aliments contaminats barrejant-]os amb d'al-

tres de correctes sanitariament.

5. Utilitzacio de qualsevol additiu contaminat.
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6. Utilitzacio de medis de transport antihigienics.

7. Manipulacio per part de treballadors malalts o portadors.

MANIP LADORS D'ALIMENTS

La perfeccio tecnica que aquest tipus d'industries esta aconseguint fa

que els processos d'elaboracio i comercialitzacio dels productes es faci

amb materials i instruments esterils. El factor hum,'! es el que comporta

mes rise, i s'ha vist que gran part de les malalties infeccioses alimentaries

son degudes al fet que els productes han estat manipulats per persones

que eliminaven germens patogens. Aquesta es la rao per la qual les insti-

tutions sanitaries dels paisos occidentals fan un rigoros control sanitari

dels manipuladors d'aliments, entenent coin a manipulador tota persona

que per qualsevol motiu cstigui habitualment en contacte amb productes

destinats al consurn hum,'!. El Codi Aliinentari prohibeix a aquests tre-

balladors:

1. La manipulacio d'ossos, pells, draps veils, escombraries i altres

deixalles similars mentre duren les sexes activitats laborals, encara que

sigui dins la mateixa empresa.

2. Fumar en el slocals d'elaboracio, emmagatzematge i distribucio

dels aliments.

3. Dinar o menjar als hoes de treball.

4. Utilitzar robes de treball diferents de les reglamentades.

5. Realitzar aquelles operations que exigeixcn imprescindiblement

contacte dels aliments amb les mans i altres parts del cos sense que hi

hagi hagut abans una neteja curosa d'aquestes parts.

Quan pateixen una malaltia transmissible, han de ser apartats del seu

treball fins que es comprovi que ja no elimincn germens. Son especialment

perillosos els portadors, cs a dir, aquelles persones que sense presentar

cap tipus de simptomatologia, possceixen i elimincn microbis. Es distin-

geixen fins a 5 tipus de portadors:

1. Paradoxals: els que pateixen alguna forma inaparent o atipica d'una

malaltia infecciosa.

2. Precocos: els que es troben en el periode d'incubacio.

3. Convalescents: els portadors en que s'ha produit la curacio clinica

pero no ]a bacteriologica, es a dir, quan hi ha encara un remanent de ger-

mens actius causants de la malaltia.

4. Cronies: Se'ls dona aquest nom quan es tracta de convalescents

que continuen eliminant germens durant Ilargs periodes de temps.

5. Sans: Son aquelles persones que no poden tenir la infeccio perque

son immunes, pero posseeixen els microorganismes que la causen.

Els manipuladors son capacos de transmetre moltes malalties infec-

cioses; les mes frequents son:

- Estafilococcies.
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MALALTIES INFECCIOSES TRANSMISSIBLES PELS ALIMENTS

La llista de les malalties degudes a la presencia de microbis en el

menjar habitual de 1'home es molt llarga. Compren processos produtits per

bacteria, virus, fongs i parasits. La transmissio d'aquestes malalties no

es realitza de forma especifica en molts casos. Cada opus d'aliment contc

determinate agents, i de la seva conservacio i preparacio per al consum

depen el fet que puguin arribar a scr perillosos, encara que estiguin infes-

tats. Per tant, 1'aparicio de la malaltia ^^e condicionada per diversos fac-

tors:

1. Tipus d'aliment. Hi ha germens patogens que son exclusius de

certs aliments, per la qual cosy nomcs en aquests poden transmetre la

infeccio.
2. Forma de conservacio. Els agents patogens son sensibles a diver-

ses variables: humitat, pH, concentracio, calor, fred, etc. Segons el medi
utilitzat, uns germens podran sobreviure i uns altres no. Els proccdiments

de conservacio, Segons el Codi Alimentari, son: fred (refrigeracio i conge-
lacio), calor (esterilitzacio, esterilitzacio industrial o tecnica, pasteuritza-
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cio i coccio), radiacions, dcssecacio), cteshidratacio liofilitzacio, salao, fu-

mats, assaonament, escabcitx i d'altres.

3. Empaquetament. Te un interns especial el tancament hermetic de

l'envoltori que assegura l'inaccesihilitat dels microbis al producte.

4. Emmagatzcmatge. Dcterminats productcs, cspecialment cis fres-

cos, necessiten conservar-se en refrigeracio per a impedir la multiplicacio

dels bacteris que hi hagin pogut arribar.

5. Coccio domcstica. Aquclls productcs que hagin de consumir-se crus

(fruites, llegums crus) quedaran lliures de l'accio bactericida dc la calor.

Efectivament, com mes s'cxposi cl menjar al foe i mes profundament hi

penetri la calor, menys perillos sera.

6. Condimentacio. El vinagre i cis acids en general, la sal, el Sucre

i d'altrcs condiments, poden impedir Cl desenvolupament deis bacteris,

per la qual cosa els productcs preparats d'aquesta mantra quedaran Mures

d'aquesta contaminacio.

Reahnent, el factor fonamental el constitueix Cl tipus d'aliment, perque

aquest no solament condiciona cis agents patogens que poden afectar-lo,

sing que detcrmina tambc la seva conservacio, empaquctament, emmagat-

zematge, coccio i condimcntacio. Per aixu passem a revisar els principals

tipus d'aliments, citant les infections que poden produir.

A) Carns, despulles i derivats.

El Codi Alimentari defincix: <Amb la denominacio generica de carp

es comprenen la part comestible dell musculs dels bovids, ovids, suids,

caprids, equids i camelids sans, sacrificats en conditions higicniques. Per

extensio, s'aplica tambc a I'aviram, a la caca de pcl i ploma i als mamffers

marins».

Les despulles son les viceres, potes, llengua, sang, etc., dels animals.

Els derivats son cis productcs preparats totalment o parcialment amb la

carp o les despulles de les espccies comestibles, i sotmesos a operations

cspecffiques abans de Iliurar-lo per al consuni.

La tarn pot transmetre les malaltics enumeradcs en el quadre se-

giient (extret de J. Bravo: «Alirnentos de origcn aninmal>>, dins G. Pum i oLA

GIL i cols.: Medicina prei'cntiva v social. Higieiie, Madrid, 1971):

1) Contaminacio endogena (zoonosis transmissiblcs):

a) Amb caracter habitual:

Salmanel•losi. Shigelosi. Triquinosi. Teniasi.

b) Amb caracter professional:

Bruceliosi. Carbonclosi. Tuberculosi.

c) Amb caracter exceptional:

Pasteurel•losi. Leptospirosi. Listeriosi. Toxoplasmosi. Sarcospo-

ridiosi. Miasi.

2) Contaminacio exogena:

a) Per manipuladors:
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- Toxiinfeccions: Salnwnel•losi. Shigclosi. Flora fecal. Entc-

rovirosi.

- Intoxicacions : Estafilococcies . Botulisme.
b) Per contaminacio ambiental:

Aerobis i anacrobis . Esporulats.

B) Peixos i ,nariscs.

La descomposicio del peix («... animals vcrtebrats comestibles, marins

o d'aigua dolca...») s'inicia immediatament dcspres de la pesca, en comp-

tes d'esperar de 2 a 6 dies com ]a de la carp refrigerada. Per aquest motiu

ha de congelar-se o consumir-se dintrc les 24 hores segiients. El peix no sol

presentar malalties transmissibles a l'home, Ilevat de ]a parasitosi per lar-

ves de botriocefal, que afecta la fauna piscicola dell rius. En la seva mani-

pulacio ulterior, evidentment, es pot veure afectat per qualsevol microbi.

Els mariscs (a... animals invertebrats comestibles marins o continen-

tals (crustacis i moluscs)...») presenten greus problernes sanitaris. Son

animals que creixen a la vora de les cosies, exposats a tota ]a contaminacio

que les ciutats del litoral aboqucn al mar. Per aixo poden transmetrc ma-

lalties enterogenes (tifus, paratifoidees, colera, discnteries, etc.) si el scu

creixement no to lloc en zones de gran salubritat i no es proccdcix a la

seva depuracio.

C) Oils.

Els ous es consideren frescos quan tenon menys d'una setmana. Si

s'han de consumir mes tard cal sotmetre'ls a diversos metodes de conser-

vacio.
Nomes ]a clova pot tenir germens, procedents generalment de l'ovi-

ducte de l'au o dell manipuladors. Per aixo son un producte relativament

scgur. No obstant aixo, els ous conservats poden aspirar pels porus de

]a clova els germens dipositats a la seva superficie. D'aquesta manera po-

den transmetre's les salmonel•losis, fins i tot a d'altrcs paisos si son cx-

portats.

D) Vegetals.

Aqucst grup compren els cereals i derivats (el pa!), ]legums, verdures,

tuberculs, fruites, grasses vegetals, bolets i edulcorants vegetals.

Son perillosos tots els productes que cs mengen crus. El pa transmet

moltes malalties, ja que es tocat constantment amb les mans sense Ics

mesures higieniques que caldria observar. Les verdures, tuberculs i frui-

tes que s'ingereixen crues podcn transmetre malalties per enterobacteris

o nterovirus n ser regades amb aigiies contaminades.

E) Llet i derivats.
El Codi Alimentari fa les segiients definicions: «S'enten per Ilet natural
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el producte integre, no altcrat

ment higienic, regular, complet

domcstiques saner i ben

rents productes obtinguts

logics adequats.»

1)

b)
c)

Llet:
a) Higienitzada.

ni adulterat, i sense calostres , del munyi-

i ininterromput dc les femelles mamlicres

alimentadcs .» « Els derivats de la llet son dife-

a partir de la lief mitjancant tractaments tecno-

Certificada.

Especial: concentrada, desnatada, fermentada o

enriquida, addicionada d'aromes i/o estimulants.

acidificada,

d) Conservada: esterilitzada, evaporada, condensada i en pols.

2) Derivats de la llet:

a) Nata.

b) Mantega.

c) Formatges.

d) Serums lactis.

e) CaseIna.
f) Recuit i mato.

Des del punt de vista sanitari, la llet to un interes especial per la seva

delicadesa i per la facilitat que to de conservar germens patogens. Els seus

principis alimentaris son molt sensibles a la calor, per la qual cosa una

ebullicio, que n'asseguraria la innocuItat bacteriologica, la deixaria sense

valor nutritiu. aL seva mateixa riquesa en principis alimentaris, el seu

estat liquid i el seu origen animal la fan extraordinariament adcquada per-

que puguin desenvolupar-s'hi els microorganismcs. Dc fet, ]a Ilet que es

beu no es mai esteril; nomes es procura, mitjancant diversos sistemes en

els quals no ens aturarem, que la presencia ad'agcnts infecciosos sigui mi-

nima o nulla.

La proeedencia de la contaminacio pot ser de la mateixa vaca o dels

manipuladors. L'animal pot transmetrc:

1) Tuberculosi bovina: Nomes quan la nrunclla esta malalta, situa-

cio poc frequent i no gaire dificil de diagnosticar.

2) Brucellosi: La B. abortus afecta els bovids i pot arribar a la llet.

3) Febre aftosa.

4) Febre 0.
5) Angines de mamelles infectades.

El manipulador pot ser responsable de la contaminacio de:

1) Febres tifoidea i paratifoidecs.

2) Toxiinfeccions alimentaries.

3) Difteria.

4) Estreptococcies: angines i escarlatina.

5) Diarrea d'estiu.

6) Poliomielitis.
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CONTAXIINACIO ABIOTICA 1)E?I.S A1.1MMEiNTS

Encara que aquest tipus de contaminacio tc un gran interes sanitari

(i cada dia mes, a causa de la incessant impurificacio abiotica del medi)

no ens hi pararem gaire perque s'aparta del nucli del nostre treball. La

presencia de toxines origina quadres aguts i cronics d'intoxicacio, pero no

infeccions. La debilitat que provoca en els afectats, no obstant, pot fer-los

mcs vulnerables als agents patogens. Les substancies toxiques que els

aliments poden contenir son les segiients:

1) Toxines bacterianes:

a) Toxina estafilococcica: Es ]a responsable de nombrosos qua-

dres de gastroenteritis. Coin quc els portadors son humans,

la contaminacio s'ha ('atribuir als manipuladors.

b) Toxina botulinica: Es el veri mcs actitu. El Clostridium botu-

linum que ]a produeix es un esporulat anaerobi, molt lebil

en la seva forma vegetativa. Origina intoxicacions, mortals en

la majoria dels casos, en contaminar les conserves, especial-

ment les fetes a casa.

c) Toxiinfeccio salmonelHOsica: Hi ha un component infeccios i

un altre de toxic per alliberament d'exotoxines.

2) Toxines micotiques: S'originen en determinades especies de fongs
i poden ser molt perilloses (aflatoxina, ergotoxina).

3) Toxines marines: Son transmeses per molluscs i cefalopods, «ci-
gatera», peix globus, clupoctoxisme, escombrotoxisme.

4) Toxines quimiques inanimades:
a) Plaguicides: Organoclorats. Organofosforats. Carbamat Altres.

b) Additius:

- Modificadors dels caracters organoleptics (colorants, subs-

tancies sapides i agents aromatics).

- Estabilitzadors de I'aspecte i caracters ffsics (emulgents,
espcsseidors, cstovadors).

- Substancies quc impedeixen alteracions quimiques i biolO-

giques (antioxidants i conservadors).

- Correctors d'aliments (dissolvents, neutralitzadors, clarifi-
cadors, etc.).

c) Metalls: S'originen a la industria i provoquen intoxicacions

molt greus (plom, arsenic, mercuri, cadmi, cobalt, estany, man-

ganes, seleni, compostos nitrosos, derivats difenilpoliclorats,

productes petrolifers).

d) Estimulants del creixement del bestiar (hormones) i profilac-
tics de ]es seves infeccions (antibiotics).

5) Radiactivitat.
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Zoonosis

Amb el nom d'antropozoonosis es designen aquelles malalties infec-

cioses propies dels animals peru quc pollen afectar tambc l'home. La ma-

laltia humana cs quasi sempre un lenomen excepcional, ja quc els micro-

bis passen duns animals a uns altres animal;. En canvi lesser huma,

infectat en interposer-se en la cadena epidemiologica, constitueix general-

ment una via morta, as a dir que no pot transmetre ell mateix la malaltia.

La majoria dc les vegades, per tart, la malaltia humana es accidental, pero

per a aquells que treballen en contacte constant amb animals domestics

o salvatges, o amb cls seus productes, l'exposicio es molt major i la pos-

sibilitat d'infectar-se es alta. Per aixo algunes zoonosis son malalties pro-

fessionals i ens en ocupem en aquest treball.

Segons els mecanismes de transmissio, les zoonosis poden ser classi-
ficades en 4 tipus no excloents:

1. Ortozoonosis: El microbi passa directament del reservori a 1'6sser

huma (brucel•losi, borm, etc.).
2. Ciclozoonosis: Son generalment malalties parasitaries cicliques en

el mon animal. La infeccio humana en constitucix un apendix amb

solucio de continuitat (equinococosi).

3. Ferozoonosis: La malaltia es transmet d'animal a animal gracies a

un vector que pot contagiar l'home d'una manera fortuita (lehis-

maniosi, rickettsiosi).
4. Saprozoonosis: El reservori es telluric i l'home agafa la malaltia

en posar-s'hi en contacte (tetan, gangrena gasosa).

La llista de les zoonosis cs molt Ilarga; a continuacio reproduIm (adap-

tada) la classificacio quc en fa L. Jot BlR r a <<Epizootiologie animale et epi-

demiologic des zoonoses», dins <'Rev. Hyg. et Med. Coc.», t. 14, n,, 3.,En

aquesta llista expressem el reservori animal nomcs d'aquelles malalties

que, scgons aquest autor, son dc caracter professional. Evident, el perso-

nal que csta en contacte amb cls animals pot tenir moltes altres zoonosis.

CLASSIFICACIO DE LES ZOONOSIS

Orl ozoonosi.s

I) Bacteris

1. Majors: Bruccllosi Ruminants, pore Professional

Tuberculosi BOvids, gos, gat, pore

Salmonel•losi

Carboncle Cavall, ruminants, pore

Leptospirosi Gos, pore, bovids, rates

Borm Cavall, equids

Tuleremia Llebre, animals de caca

Mal roig Porc (ocells, peixos)
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2. Mcnors: Febrc tifoidca

Vibriosi

Pasteurcliosi

Pseudotubcrculosi

Pseudo-borm

Estafilococcies

Colibacillosi

Estreptococcies

Espirillosi

Difteria

Disenteries

II) Rickettsies

1. Majors: Febre Q Ruminants, ca4a Professional

III) Virus

1. Majors: Rabia Gos, gat, caca

Psitacosi, Ornitosi

Coriomeninl^itis limfocitaria

Encefalitis B berpetica

Encefalomiocarditis

Professional

2. Mcnors: Vacuna Vaca, cavall, carrell Professional
Ectima
Febre aftosa Ruminants, pore, caca
Pseudo-febre aftosa
Influcnca (grip)
Pseudo-pesta Pollastre, caca
Pseudo-rabia
Estomatitis vesiculosa

Herpes simple

Verola

Anemia infecciosa

Poliomielitis

Coxsakie

Malaltia per esgarrapada de gat Gat (?) Professional

IV) Fongs
1. Menors: Tinyes Gos, gat, bovids, cavall Professional

Candidiasi

Aspergil•losi Oca Professional

V) Protozous
1. Menors: Toxoplasmosi

Balantidiosi

Lambriasi

Amebiasi
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VI) Helmints
1. Majors: Triquinosi

VII) Artropods
1. Menors: Sarna

Hipodcrmosi

Miasi

Ciclozoonosis

I) Helmints

1. Majors: Teniasi

Hidatidosi
Cenurosi

II) Artropods
1. Menors: Linguatulosi

Armilosi

Ferozoonosis

I) Virus

1. Majors: Arbovirus

- Encefalomielitis americana

- Febre groga
- Dengue: Encefalitis japonesa B

Encefalitis Sant Lluis

Nil Oest

- Loumping-ill

- Encefalitis russa

- Febre de la vall del Rif

II) Rickettsies
1. Majors: Febre botonosa

Tifus murid

Tifus tsu-tsu gamushi

Tifus epidemic

Rickettsial pox

Febre clapejada
Febre 0 Ruminants, pollastre Professional

III) Bacteris
1. Majors: Pesta humana

Borreliosi
Tularemia Caca, be

IV) Protozous

1. Majors: Leishmaniosi

Paludisme
Tripanosomiasi

Professional
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V) Helmints
1. Majors: Cestodes

Esquistosomiasi

Paragonimosi

Distomosi

Filariosi

Dracunculosi

Acantocefalosi

Saprozoonosis

I) Bacteris
1. Majors: Botulisme

Tetanus

Mal roig Porc, ocells, pcixos Professional

Listeriosi

2. Menors: Actinomicosi
Nocardiosi

II) Fongs
1. Menors: Tinyes

Blastomicosi

Coccidiomicosi

Criptococosi histoplasmosi

Esporotricosi

Rinosporidiosi

Aspergildosi

Mucormicosi

Estreptotricosi

Candidiosi

III) Protozous
1. Menors: Coccidiosi

IV) Helmints

1. Majors: Anquilostomiasi Gos, gat

Estrongiloidiosi

2. Menors: Capillariosi

Tricostrongillosi

Esofagostorniosi

Tricuriosi

V) Antrbpods
1. Menors: Miasi.

Professional

A la taula segiient , feta per G. PIEDROLA GIL, s'especifiquen les zoo-
nosis que poden transmetre diverses especies animals:
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Gos: Leptospirosi; Leishmaniosi; Fcbre exantemica mcditerrania; Ra-

bia; Equinococosi; Tinya; Sarna; Toxoplasmosi.

Pore: Triquinosi; Leptospirosi; Salmoncllosi; Cisticercosi i tenies; Mal

roig; Balantidiosi; Tripanosomiasi africana.

Gat: Rabia; Sarna; Tinya; Limforcticulosi.

Bbvids i ovids: Vacuna; Tuberculosi bovina; Salmoncldosi; Tetanus;
Tripanosomiasi africana; Febre 0; Bruceldosi; Estretococcies; Estafilococ-

cies; Cisticercosi i tenia; Tinya; Carboncle.

Squids: Borm; Tetanus; Tinya.

Moues: Febre groga selvatica.

Aus: Psitacosi; Encefalitis; Histoplasmosi; Salmonellosi; Aspergil•losi;

Moniliasi.

Rosegadors: Sodoku; Tularemia; Leptospirosi; Toxiinfeccions alimen-

taries; Rickettsiosi; Pesta; Triquinosi; Fcbre recurrent mcditerrania; Co-

riomeningitis limfocitaria; Protozoosis intestinals; Histoplasmosi.

Ens ocuparem seguidamcnt de les zoonosis quo tenon un marcat ca-

racter professional. No creiem necessari de fer-ne un estudi detingut de

cada una, perque son ben conegudes per la classe medica i la seva des-

cripcio es pot trobar en qualsevol Ilibre do malalties infeccioses. Ens

limitarem, per tant, als trots professionals d'aquestes afeccions.

Bruceldosi:

Es la infeccio produIda per ]a B. abortus, melitensis i suis, i afecta

preferentment els caprids i ovins (B. mclitensis), buvids (B. abortus) i

pores (B. Buis). L'home agafa la malaltia per les vies seguents:

1. Via digestiva: Per ingestio de llet o dcrivats procedents d'animals
malalts i sense prendre les mesures higieniqucs necessaries.

2. Via cutania: Aquest cs el mecanisme mcs important i pel cual es

contaminen els professionals relacionats amb la ramaderia (pas-

tors, pagesos, vetcrinaris, etc.).

3. Via mucosa.

4. Transmissio per insectes.
5. Contagi interhuma.

A Espanya hi ha molts malalts de brucel•losi, el caracter professional

de la qual es reconeix des de 1962. Es reglamentada per la disposicio apa-

reguda al B.O.E. del 13-111-1963. Les regions catalanes, perb, no en pre-

senten unes taxes de mortalitat gaire clevades, coin podem dcduir d'aques-

tes taules:

NOMBRE DE CASOS DE BRUCELLOSIS DECLARATS (1973)

(Es dona el total per a cinc provincies catalanoparlants -TCS- i,
entre parentesi, la relacio del perceptatge respecte del total d'Espanya
-TE-).
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Balears 0

Barcelona 18

Girona 1

Lleida 0

Tarragona 17

TCS 36 (0,51)

TE 7.090

TAXES DE MORBILITAT PER 10.000 1+ AR. D RANT 1:1. DIzCV NI 1957-1966

(MEZOCrt :1, M.: Problennitica uc final de la Brucelosis humaua en Es-

paea, Seccion de Epidemiologia , Direcci6n Gral . de Sanidad, Madrid).

Balears 0

Barcelona 0,16

Girona 1,41

Lleida 2,23

Tarragona 1,14

Tuberculosi:

A Espanya no to caractcr professional encara que pot produir-se Cl

contagi per contacte amb els bbvids afectats de la M. bovis. Generalment,

la via de contagi des del reservori animal Os la ingestio de ]]et o derivats

procedents d'animals tuberculosos. Aiso no obstants, els veterinaris, ra-

maders, etc., ]a podcn contraurc per via cutania.
El casos pulmonars declarats a Sanitat I'any 1973 van ser els segilents:

Balears 2
Barcelona 473

Girona 9
Lleida 18
Tarragona 20

TCS 522 (16,76)
TE 3.115

Carboncle:

L'agent causal d'aquesta infeccio es el B. anthracis, responsable de

la malaltia en els ovids, caprids, bovids, suids, equids, etc. L'home agafa

la malaltia per via cutania, per via digestiva i per via respiratoria, la mes

important de les quals, pero, es la primera. Te caractcr professional en

els ramaders, carnicers, esquiladors, veterinaris, treballadors industrials

de pells, pel o Ilana de cabra i ovella (assaonadors, cardadors) i treballa-

dors de les industries que manipulen despulles d'aquests animals. L'es-

pora penetra per petites escoriacions cutanies de Ics zones descobertes:
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extremitats superiors, cara, coil i pens. Els casos declarats 1'any 1973 van

ser els segiients:

Balears 0

Barcelona 3

Girona 0

Lleida 0

Tarragona 0

TCS 3 (1,52)

TE 198

La naturalesa professional de la malaltia s'evidencia en aquesta esta-

dfstica dell casos observats al London Hospital des de 1884 a 1954 (Adop-

tacio de M. MARCHAND i D. DURON: «La maladie charbonneuse (Infection

a «B. Anthracis» ). Incidences professionelles)>, dins (Rev. Hyg. et Med.

Soc.», 1967, t. 15, n° 8).

Nombre de casos: 120 Professionals: 102 Cutanis: 101

No professionals: 18

Pulnionars: 1

Empreses involucrades : Molls, obres , escorxadors i d'altres.

Materials manipulate : Pel d'aninial , cuir i pells, llana, despulles , raspalls

de cerra.

Leptospirosi:

Es una malaltia produida per diverscs especies d'espiroquetes: L. ic-

terohaemorrhagiae, L. canicola, L. grippotyphosa, L. pomona. El reservori

animal es constituit per rates, gossos, vaques, pores, bens, cabres, ca-

valls, etc. L'home agafa la malaltia per contacte directe (molt infrequent),

o indirecte a traves d'escoriacions cutanies treballant en aigue contami-

nades per les orines dels animals malalts. Afecta cls treballadors del camp

(segadors de camps d'arros!), dels escorxadors, del mercat, carnicers, tri-

paires, treballadors de les clavcgueres, veterinaris, grangers, pastors, ra-

maders, etc. Es una malaltial professional, com es va descobrir l'any 1963.

En un treball de A. GIMr.NO i A. PUMAROLA (<<La leptospirosis de los arro-

zales de Espaea») s'estudia l'aglutinacio-lisi amb scrums de treballadors

de determinades provfncies. Les xifres son, per a Catalunya:

N.,, de scrums + 1/ 50 + 1/500

Girona 13 4 2

Tarragona 109 47 17

Borm:
Es produit pel Malleomyces Mallei i es propi dels squids. L'home es
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contagia per via cutania i en son atectats els qui treballen amb cavalls,

ases i mules: cotxers, genets, escorxa-rosses, veterinaris, etc.

Tularemia:
L'agent causal n'es la Pasteurella tularensis. El reservori es consti-

tuIt per rosegadors de pells, i afecta Ihome (ca^adors, escorxa-roses, pellai-
res, etc.) per via cutania i per picades d'insectes.

Febre Q:
E.s una virosi deguda al Formidus inexorabilis. El reservori animal

es constituit pels murids salvatges, quiropters hematofrangs, canids sal-

vatges (llops, guilles, etc.), gossos de carrer i animals domestics: gossos,

gats, equids, etc.

El virus penetra sempre per ferides cutanies, generalment per mos-
segades d'animals rabiosos, la saliva dels quals es plena de germens.
L'home es contamina aixf de manera esporadica i accidental, encara que
algunas professions tenon un rise mes gran: pastors, veterinaris, empleats
de les gosseres, etc.

Vacuna:
Es la malaltia produida per un pox-virus molt scmblant al de la ve-

rola. El reservori animal es constituit pcls bovids, als quals producix
pustules a les mamelles. Per via cutania poden encomanar-se als munyi-
dors, ramaders, veterinaris, assaonadors i escorxadors. Corn ja es sabut,
Jenner va demostrar d'una forma genial la immunitat creuada que pro-
dueix amb la verola.

Tinves:

Son produides per nombroses especies dc Tongs. Els animals domestics

mes afectats per aquestes infeccions son els gossos. Per aixo els qui en

tenen cura poden contraure-les. Casanovas en va trobar els seguents casos

a Barcelona: 241 tricofitas, 26 favus, 13 microspories. (L. PINEDO SAiz:

«Las dermatomicosis animales comp zoonosis profesionales: su inciden-

cia y prevencion», dins ((Rev. Sanidad e Higiene Publica», tomo XLI, 1967,

n° 10,11i12.)

Aspergildosi:

Es una micosi produida pel Aspergillus fumicatus; afecta especial-

ment l'aviram. L'home sol contagiar-se per via respiratoria; les professions

mes exposades, es clar, son les relacionades amb 1'avicultura.

Anquilostomiasi:

Es tracta d'una parasitosi per dues especies de nematodes: Ancy-

lostoma duodenale (a Europa) i Necator americanos (a America). El re-

servori es generalment huwna, encara que els gossos i els gats poden

emmalaltir d'aixo tambe. Els pacients eliminen ous per ]a femta conta-

minant 1'aigua i el sol. Les personnel sanes agafen la malaltia caminant

descalces per terrenys infestats. Des d'un punt de vista professional afecta

mes els pagesos i els miners.
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Esquistosoiiiiasi:

El reservori es huma i animal. Les diverses espccies d'esquistosomes
que causen aqucsta malaltia infesten Ies aigi.ies i penetren a travcs de la
pell. Es poc frequent a Europa.

Toxoplas»tosi:

Es deguda at Toxoplasma gondii i afccta I'home i determinats ani-

Inals: gos, gat, porc, be, bou i conill. Encara que es transmet generalment

pels quilts que parasiten la carp, pot tambc encomanar-se per via cutania,

i cs per tans la malaltial propia dels qui tenon cura dels animals-reservori.

Resum

En aquesta part de la poncncia s'estudia de quina mantra cis medis

de produccio -industria , agricultura i ramaderia- determinen alteracions

del medi ambient capaces d'afavorir 1'aparici6 de malalties infeccioses.

S'accepta que aquesta accio pot tenir floc per dos possibles mecanismes,

pero que poden actuar conjuntament : una possibilitat es la del debilita-

ment de Ies defenses de 1'organisme a causa d'un mecanisme d'intoxica-

cio; la segona consisteix en la contaminacio directa dels objectes de con-

sum general , vehiculitzant aixi els processos infecciosos . L'accio facilita-

dora es produeix amb dos radix d'accio: un de curt, en el qual queden

circumscrits els treballadors dels diferents centres industrials, i un altre

de llarg, que abraca iota la societat.

Per a centrar el treball a la regio catalana donern unes dades esta-

dIstiques que demostren la preponderancia de Llcida en I'agricultura, sen-

se que aixo vulgui dir que se subvalori la gran riquesa agricola de la

provincia de Barcelona , i posen en evidcncia la gran difusio del bestiar

porc i la importantissima activitat industrial , que arriba quasi at mono-

poli pel que fa al ram textil.

A 1'estudi de la contaminacio dels compostos basics del medi ambient

-aire, aigua i sol-, com at dels productes alimentaris , es fa la distincio

entre contaminacio biotica i abiotica ; la primera cs aquella en que el con-

taminant cs un esser viu patogen , i la segona aquella en la qual es una

substancia toxica inanimada.

CONTAMINACI6 DE L'AIRE

El treball queda centrart en 1'estudi de la contaminacio d'origen ar-

tificial, entenent com a natural la que es produ'ida pets cssers vius. La
impurificacio artificial de 1'atmosfera cs basicament abiotica, i n'es una

font principal la industria. Tenen un especial perill cis vapors i els gasos
irritants i les particules dell pots. Pet que fa a les infections, la seva
accio consisteix a alterar les defenses especilIques i inespecffiques contra
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la infeccio. Els seas efectes pudcn scr a1-Iuts, Como s'esdevinguc a Londres

l'any 1952 o a Donora (EE. UU.) cl 1948, o crdnics. En tots dos casos

determina processos intlamatoris facilmcnt sot) rcinfectables. Els aparells

mes afectats per la contaminaciu de faire son cl rcspiratori i el circulato-

ri, i les edats mes extremes les mcs vulnerablcs.

CONTAMIN.ACIO DE L'AIGUA

La impurificacio biotica de l'aigua s'origina en les dejeccions dels

homes i dels animals. D'aquesta mancra nombroses enteroinfeccions i

zoonosis poden arribar a la poblacio si no s'estableixen cls controls sani-

taris adequats. L'aigua pot set- cl vehicle de les malalties (febre tifoidea,

poliomielitis), el medi idoni per al desenvolupament dcls parasits (dra-

cunculosi) i el niu en que es desenvolupen els vectors (febre groga, palu-

disme).

La contaminaciu abiotica de 1'aigua pot provcnir de la industria i de

1'agricultura. Aquesta ultima, amb liincrement que hi ha hagut de his de

fertilizants i insecticides, es la responsable de la major part dels danys.

Aixo no obstant, la utilitzacio de detergents per part dc ]a inddstria origina

tamee greus perills. En relacio amb les infeccions, aquest tipus de con-

taminaciu to un efecte indirecte, en la mesura que interfereix els meca-

nismes durapodrs de la naturalesa i es capa4 (Vintoxicar lesser huma,

fent-lo mes vulnerable a les malalties que estudiem.

CONTAMINACIO DEL SOL

Els residus solids de I'activitat humana, tant si es privada com si

es urbana, industrial, agricola o ramadera, van a parar al sal, en recep-

tables que considerem adequats per a abandonar-los. Part d'aquests re-

sidus son productes purment innocus, pero d'altres poden arribar a ser

molt toxics. L'agricultura es responsable de l'abocament de substancies

quimices perilloses amb la finalitat d'augmentar cl rendimcnt de les terres

o d'allunyar-ne les plagues d'insectes. Per altra banda, la ramaderia es

la font, a traves de las dejeccions dels animals malalts, de nombrosos

quadres infectius.

Encara que el sol no es un medi indicat per al desenvolupament dels

germens patogens, podem trobar-hi tots cis esporulats i nombroses for-

mes vegetatives. Reconeixem tres mecanismes d'accio mitjan4ant els quals

el terra pot intervenir en la cadena epidcmiologica: a) Home-sol-home,

en que el reservori es l'esser huma i els sous detritus son els que infesten

el sol, des d'on la infeccio passara a una altra persona (enterobacteris,

enterovirus, etc.); b) animal-sol-home, mecanisme de transmissi6 d'algu-

nes zoonosis (leptospirosi, carboncle, anquilostomiasi); sol-home, en que el

terra es el reservori de germens esporulats (tetanus i botulisme).
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CoNTAhtINAC16 DELS ALIMENCS

Els aliments son els vehicles per exccl•lencia de la infeccio. Poden

contaminar-se en el seu origen o durant la scva posterior manipulacio.

En el primer cas transmeten zoonosis o toxines qufmiques dels adobs o

dels insecticides. En el segon cas ('aliment es contaminant durant la seva

preparacio. En aquesta fase son especbialment perilloses les persones que

els manipulen i son portadores d'infeccions corn estafilococcies, entero-

basteris, enterovirus i brucellosi. La preparacio de l'aliment condiciona

en gran part la possibilitat que transmeti malaltics; son especialment pe-

rillosos aquells productes que es consumeixen crux o cuinats a baixes

temperatures. Entre aquests aliments ocupa un Hoc especial Ia llet, per

tal corn es un medi idoni per al desenvolupament dels germens patogens.

Quant a la impurificacio abiotica dels aliments nomes ens limitem
a donar la Ilista dels contaminants, ja que no produeixen infeccions di-
rectament, sing que nomes les afavoreixen en la mesura que debiliten els
cossos receptors.

ZooNOSis

Finalment fern un estudi d'aquestes malalties comunes als animals i

a 1'home, ja que algunes, com la bruceldosi, la tuberculosi, el carboncle,

la leptospirosi, el brom, la tularemia, la febre 0, la rabia, etc. i de les
quals fem una referencia especifica, tenon un marcat caracter professio-
nal. Son infeccions que afecten al bestiar domestic i que poden encoma-
nar-se als professionals relacionats amb la cura dels animals o amb el
seu aprofitament corn a aliment o com a materia primera per a la con-
feccio.
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