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Epidemiuleg

En el brot epidemic de colera esdevingut a Barcelona l'any passat, van ser
diagnosticats clinicament i bacteriologica un total de 78 casos (taxa d'incidcncia
1'6 X 10') apareguts entre els dies 9 d'agost i 15 d'octubre. D'aquests casos es
registraren dues defuncions (letalitat, 2'5 0).

Les caracteristiques especials d'aquesta malaltia incideixen de forma pre-
ocupant en les comunitats que les pateixen, i llur preocupacio i control depenen
en gran part no tan sols de les caracteristiques microbiologiques de V. Cetera i
dels individus malalts o sans immergits en la comunitat biotica i en continua inte-
raccio o interrelacio amb altres essers vius, sing que depenen tambe, amb igual
importancia, de la influencia decisiva de l'habitat en el qual es desenvolupa el
brot epidemic.

L'analisi de 1'ecosistema configurat diferenciaria des del punt de mira teoric
uns factors dependents de 1'habitat i uns altres dependents de la comunitat biotica.
De les intensitat i evolucio en un i altre sentit d'aquests factors, dependra en gran
mesura el curs d'una epidemia i els seus control i propagacio en 1'espai i en el
temps.

Els factors inherents al germen tats corn biotipus, virulencia, etc., aixi corn
els inherents a 1'hoste, barrera del sue gastric, immunitat, antecedents personals,
etcetera, han estat posats de manifest, pel que fa a llur transcendencia, per dife-
rents autors i s'han tingut sempre en compte davant d'una epidemia. Tots els
factors estan en continua interaccio i es obvia llur participacio en l'adaptacio ge-
netica i l'adequacio somatica de la comunitat biotica.

Pel que fa als factors ambientals, en llur relacio amb 1'epidemiologia del
colera, son l'objecte principal d'aquest estudi, aixi corn l'analisi comparative amb
d'altres treballs realitzats i amb el brot de 1979 a Barcelona.

La diferencia observada en estudiar brots de colera d'unes altres arees del
planeta podria, almenys en hipotesi, esser degut principalment a la influencia dels
factors del medi, variables o diferents en llur accio per a cada habitat i comu-
nitat biotica. Fins i tot, dins d'un mateix pais, el canvi en els factors del medi
influiria modificant la forma de presentar-se el brot epidemic en dues irces di-
ferents. Aquest fet es pot entreveure comparant el colera de 1979 a Barcelona
i a Malaga.
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Els factors del medi presents en ]a natura i en la societat poden posar-se
de manifest aplicant la teoria d'analisi de sistemes. lnflueixen sobre la salut de
l'home, pero aquesta exerceix alhora la seva influencia sobre l'habitat de I'eco-
sistema. Produeixcn importants efectes ecologics i estetics a mes d'influir sobre
1'economia i de la seva accio directa sobre la salut humana.

L'estudi es justifica: Ir. per la preocupacio de la comunitat pels efectes
ecologics, economics i estetics; 2n. perquc es possible una epidemia de presen-
tacio diversa davant de factors del medi ambient diferents, del mateix ecosistema
o de distints eeosistemes; 3r. perquc ]a Iluita i el control en aquest nivell pot aca-
bar amb el brot epidemic mes rapidament evitant nous casos i reduint costos;
4t. perque els estudis i programes sobre els factors del medi i ]a salut tenon ca-
racter multifactorial i requereixen, per a solucionar els problemes que d'aquest
fet es deriven, equips interdisciplinaris per a les decisions tecniques, ajust de les
autoritats, suport i participacio de la comunitat i coneixement del fet a tots ni-
vells.

FACTORS FISICS, QUIMICS I BIOLOGICS DEL MEDI

La comunitat pot estar exposada a factors del medi ambient directament en
el sou origen o a traves de diferents mitjans i formes de transmissio a vegades
llargs, complicats i relativament indirectes. Tot ambient to una historia reflectida
en ]a descendencia. Les variacions genetiques bones o dolentes reflecteixen l'ex-
periencia i les formes de vida dels nostres avantpassats en Ilur medi ambient.

El s<)l del nostre habitat correspon geologicament a les ores segona, tercera
i quarta. Hi ha abundancia de formacions calcaries amb fregiiencia de climes,
canvis de la permeabilitat tells rica i falles en linies de torrent en direccio al mar.
La consequencia es la contaminacio de les aigues subalvees de captacio a partir
de les superficials i poden deixar slurs efectes a distancia de I'origen.

La temperatura del nostre habitat, coincideix amb les mitjanes trobades en
altres sloes amb endemia de colera. Durant els dies que n'hi hague casos, la
temperatura mitjana trobada era de 29'80C a lagost; 26'5 °C al setembre i
25 °C a l'oetubre.

La variacio estacional als paisos endemics sembla seguir dues ondes de
major incidencia, una d'abril a juliol i una altra d'agost a desembre. Aquesta coin-
cideix amb la nostra que, per altra part, sembla ser la mes frequent. Creighton,
Morton, Sydenhan i Willis assenyalen els casos de colera en ]a segona onda en
brots esdevinguts en el passat. Aquest fet es corrobora per dades posteriors de
Cockburn i de l'OMS.

L'altitud va ser estudiada per Williams Farr i despres per Langmuir. A me-
nor altitud major incidencia i mortalitat per colera, per rao de la major conta-
minacio de I'aigua.

Igualment, la pluja i la variacio per Ph. del vol influeix, sobretot, en els anys
de pluges intenses. L'any 1979 en va esser un. El total de litres oscil•la segons
l'observatori i 1'arca. Al gener, per exemple, entre 218'5 litres i 262'4 litres, i
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]a xifra per at Valles i el Maresme es semblant. El mes d'agost va recollir entre 22
i 25 litres, setembre entre 102 i 106 i octubre entre 189 i 225, segons dades del
Centre Meteorologic Zonal de Barcelona.

Les aigiies, tant les de beguda corn les residuals, juguen un important paper
en 1'epidemiologia del colera. Les primeres van esser en el passat les causants dels
grans brots holomiantics. Les aigues residuals fecals procedents d'habitatges amb
malalts o portadors son molt perilloses ates que un malalt elimina mil milions
de gcrmens per c.c. i un portador de cent a cent mil per c.c. Aixi mateix, cl bio-
tip Eltor es mes resistent en l'ambient, i per cada malalt hi ha de 25 a 100 casos
asimptomatics o inaparents.

En els rius importants de les conques hidrografiques del Llobregat i el Besos
existeixen contaminants de tot tipus; el Ph. es alcali predominantment, i es ele-
vada la proporcio de clorurs, el mateix que en el aigues subalvees, sobretot en el
Llobregat, per la salinitat que hi aporta el Cardoner, i per la intrusio de 1'aigua
del mar proxima at delta del riu. lis de coneixer el comportament del V C61era
en aquestes aigues. Les nombroses investigacions realitzades demostren que no
sobreviuen mes d'1 a 2 dies en aigues superficials, sobretot en temps caloros, amb
excepcib dels casos de contaminacio reiterada. Els errors d'infrastructura faciliten
la disseminacio. En les poblacions petites, urbanitzacions, campings i zones tu-
ristiques nomes s'eliminen aigues residuals domestiques; aix6 podria augmentar
la supervivcncia dels vibrions existents en elles. En els medic on s'aprofiten aigues
residuals per a regar verdures i hortalisses, el perill de transmissio es elevat. En
els malalts del brot estudiat es va estudiar aquest fet en diverses ocasions.

El consum de verdures i hortalisses crues, de peixos i mariscs i d'altres ali-
ments contarninats son, igualment, importants vehicles d'infeccio en el nostre pals.

FACTORS SOCIALS, ECONOMICS I CULTURALS

Tenen importancia no tan sols en la infeccio colerica, sing tambe en altres
processos patogens.

En l'analisi de sistemes s'estudien com a subsistemes ]a densitat, ]a composi-
cio i la distribucio de la poblacio; el nivell i ]a distribucio dell ingressos; 1'educaci6
i la informacio; els costums i el comportament i l'organitzacio social. En sorgeixen
factors derivats. A mesura que les colllectivitats i la seva tecnologia es desenvolu-
pen, un gran nombre de tensions del medi fisic es canalitzen mitjancant el medi
social.

Barcelona to una extensio de 7.733 Km-' i una poblacio de 4.389.739 habi-
tants, dels quals 1.751.140 viuen a la capital i 2.620.000 at Barceloncs, on van
tenir lloc el 82 ('(, dels casos. La densitat per Km2 es de 567 habitants i la com-
posicio n'es variada, amb la particularitat que prop del 39 , d'habitants prove
d'altres provincies. Figuren com a residents permanents en 1'estadistica municipal
prop de 30.000 estrangers. La distribucio de la poblacio es tambe heterogi nia;
la majoria resideix at llarg de la linia costanera i at voltant de ]a gran ciutat.

Pet que fa at nivell i la distribucio dell ingressos, hom sap que existeix una
correlacio negativa entre mortalitat per diarrees i PNB a diverses regions d'ltalia.
Les regions de Campania i Puglie, amb taxes mes elevades de morts per diarrea,
van suportar tambe el brot de colera. At nostre medi, la majoria dels afectats
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pertanyien als estrats socials mes humils. Hom suposa que tenen renda baixa
encara que visquin en una area de renda elevada.

L'educacio sanitaria previa dins el context de 1'educaci6 general es decisiva
per a organitzar el control davant un brot. Caldra utilitzar la informacio i la di-
vulgacio, pero si hi ha una educacio sanitaria els resultats seran uptims. La infor-
macio clara, exacta i concreta evita alarmismes, ajuda al control i desmitifica el
colera. En el colera de 1979 es va realitzar aquesta tasca a tots els nivells.

Els costums i el comportament condicionen a voltes la forma de transmissio
de la malaltia: els banys sagrats, els pelegrinatges, el consum de peix cru, de ver-
dures i hortalisses crues, etc., i altres costurns son exemples clars. El cultiu d'hor-
talisses i verdures en horts dels voltants de les poblacions que son regats amb aigUes
residuals i adobats amb excretes humanes, es mante com a afeccio i record de
la vida rural preterita de molts habitants de la ciutat. En el brot epidemic, es
va aconseguir aIllar V colera de les aigues i hortalisses de l'hort d'un malalt.

Tenen gran importancia els factors derivats del subsistema, corn es ara l'ocu-
pacio, la desocupacio o subdesocupacio directament relacionades amb la pobresa
i la miseria o el confort i la salut.

La nutricio es relaciona amb la renda, pero tambe amb els costums alimen-
taris i 1'educaei6 sanitaria en aquesta materia, per la qual cosa entre la nostra
poblacio d'afectats es podrien esperar errors en la dieta pero no pas desnutricio.
En un estudi de Puffer i Serrano, el 35 % de morts estudiades van ser atribuides
a deficiencia nutricional com a causa mediata.

L'habitatge i les seves condicions higieniques: amuntegament, proveiment
hidric, etc., es primordial en l'epidemiologia del colera. El 15 j^ dels contagis es
intrafamiliar i les taxes d'atac secundari son maximes en les families. Al nostre
estudi, reunion bones condicions 49, mitjanes o regulars 11 i dolentes 2. Set eren
habitatges aillats. La recta no va informar. 31 evacuaven aigues residuals a la
xarxa, 1 a fossa septica, 2 a you negre, 3 a celobert i 38 no ho sabien. Nou ma-
lalts posseien hort propi, dels quals 3 eren regats amb aigUes residuals fecals, un
amb aigUes no residuals i cinc ignoraven la procedencia de l'aigua. 55 disposaven
d'aigua potable procedent de la xarxa, 4 de pou, 2 de font, 8 utilitzaven aigua
mineral per a la beguda i 3 bevien aigua de diversa procedencia.

L'assistencia sanitaria es la mes primordial en el control. L'organitzacio, la
informacio han de preveure-ho tot. Els hospitals pateixen una sobrecarrega, han
d'aillar en categoria enterica una area. Els laboratoris estan sobrecarregats, i la
recerca de casos i portadors i llur investigacio son esgotadores. Allo que no es
faci en el moment adequat no es podra for despres.

La migracici crea condicions apropiades per a afavorir un brot causat per 1'a-
muntegament, el canvi i l'adaptacio social, la incultura i la pobresa que majoritaria-
ment s'hi dona.

La mobilitat i el temps de lleure permeten avui dia grans desplacamcnts en
poques hores gracies a l'avio, i per tant permeten de transmetre una malaltia a
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grans distancies. L'epidemia a Barcelona procedia del Marroc, des d'on passa a
Melilla-Malaga-Barcelona-Navarra, amb casos aIllats en altres llocs.

Els factors del medi tenen un comportament diferent en cada area del m6n.
Per exemple, a 1'lndia amb les inundacions del Ganges; en d'altres Roes s6n ics
pluges o les cpoques de sequedat. D'altres circumstancies, com les peregrinacions,
canvis socials, Ies guerres, etc., s'hi associen de vegades. El 1979, Malaga va tenir
un brot similar al nostre pero amb mes casos. La causa mes important en la trans-
missi6 va ser la contaminaci6 del litoral i del peix de la platja a causa de Ics
aigucs fecals i de l'habit tan estes de menjar-lo gairebe cru, aixi com el seu consurn
mes elevat a causa del seu abaratiment durant aquells mesos, afavorit pel baix
nivell economic, 1'atur, etc. A Barcelona, pero, no succei el mateix. La malaltia
s'introdui per la mobilitat de la seva poblaci6 i pel fet d'estar en la ruta habitual
dell treballadors africans cap a Europa.

Si be el mecanisme de transmissi6 va ser mixt, el contagi directe i 1'hidric
hi influiren poc, ates que, amb excepci6 d'un, no hi hague relaci6 epidemiolo-
gica entre els casos; la cloraci6 de 1'aigua de beguda fou assegurada; les analisis
de 1'aigua repetidament foren negatives; ]a corba epidemica de tipus prosodcmic i
la distribuci6 espacial dels casos no ho afirmava.

Contrariament, la transmissi6 per aliments, i entre ells, el consum cru de
verdures i hortalisses contaminades fou el mecanisme mes important. 68 malalts
admeteren 1'esmentat consum, 1 va negar-ho i 9 no van informar. La taxa d'atac
per aquests aliments es la mes elevada, a causa de 1'existencia de gran quantitat
d'horts clandestins al voltant de les ciutats.

La contaminaci6 dels rierols; Ilurs aigues s'aprofiten per a regar aquests
horts; el fet que s'hagin detectat vibrions en aigues residuals i en hortalisses pro-
cedents d'horts de malalts, molts dels quals les consumeixen crues; la condici6
socio-economica d'aquests individus, etc., ho afirmen.

Comparant el brot de 1979 amb el de 1971 observem que Ilavors la morbi-
litat i la mortalitat foren mes grans; que va constituir un problema seri6s el re-
trobament amb una malaltia que ja es considerava relegada al passat i facilment
vencuda amb antibiotics i vacunes; que el panic de la poblaci6 ho confia tot a la
vacunaci6, deixant entreveure falta d'informaci6 i divulgaci6; el sanejament i ]a
infrastructura sanitaria necessitaven esser millorats, i finalment que les autoritats
sanitaries es mogueren dins d'un estret marge d'operativitat, potser per equivocs
imperatius de prestigi internacional, imposats pel govern.

Cal, com a norma, trobar en tots els treballs sobre colera ]a referencia per
al seu control, el sanejament del medi, el proveiment d'aigues, 1'eliminaci6 d'aigues
residuals en forma higienica i el control sobre els aliments. Pero caldria pensar que,
com I'OMS assenyala, les arees receptives d'un pais pel que fa al colera estan en
funci6 del seu nivell de salubritat, i tambe, de la posada en marxa de dispositius
de detecci6 rapida dels casos, per tal de poder aplicar rapidament les mesures
de control. Aquest dispositiu per a ]a detecci6 rapida es realitza en la secci6 d'Epi-
demiologia de Barcelona, observant el curs de la malaltia en el m6n, investigant
la presentia de vibrions en aigucs residuals de collectors de poblacions i ]a vigi-
ldncia epidemiolOgica de tot proces diarreic, sobretot en epoques estiuenques i
amb clinica compatible. Malgrat tot, en algun moment poden presentar-se casos.
Si cs el cas, l'objectiu principal sera evitar la propagaci6 i la difusi6 de ]a malaltia
i I'aparicio de portadors. La qual coca repercuteix en benefici per a la comunitat
i en prestigi per als Serveis de Salut Publica. No oblidem que, malgrat haver uti-
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litzat correctament totes les mesures sanitaries, hem patit dos brots epidemics,
sense haver pogut escurcar Ilur durada. per aixo que una accio mes eficac
sobre els factors culturals i economics pot aconseguir 1'exit. De tots ells, es pot
destacar l'actuacio o la influcncia progressiva sobre aquells que milloren la salut.
L'educacio sanitaria, la informacio i la divulgacio a tots els nivells, no pas amb
conferencies grandiloquents, sing amb consells senzills i practics. Millorar les
condicions de treball i el baix nivell socio-economic. Influir en el sentit sanitari
afavoridor del medi ambient, problemes d'urhanisme, habitatge, aglorneracions
humanes, llocs publics, zones periferiques i barns pobres amb miseria, aglome-
racio i manca d'infrastructura i serveis sanitaris. Influir i educar per tat d'evitar
les malnutricions. Establir controls de qualitat dels aliments. Influir en els pro-
blemes demografics d'assentaments humans, de costums, comportaments i orga-
nitzacio social, capacitat d'adaptacio social i biologica sempre amb fins estric-
tament sanitaris.

Establir models de treball interdisciplinaris i d'equip, aixi com plans d'actua-
cio per a brots epidemics imprevisibles o no.

L'home malalt es portador d'un missatge de qualitat del medi ambient. Com
deia Ortega y Gasset, en I'home, el natural es 1'artificial, aixo es, alto creat
per ell.

El nostre repte mes gran es controlar el nostre propi desti, i aquest hauria
d'esser tambe el nostre desig mes gran.
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