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Introduccio

Per vocacio medica i per deure professional i sanitari, ja des de fa anys, ens

preocupa el terra de la persistent endemia brucel-lar a les comarques Ileidatanes

mes septentrionals, a la zona muntanyenca i cada cop mes despoblada que to com a

limit sud el Montsec.

La base economica fonamental d'aquestes contrades, la ramaderia, presentava

fins fa poc unes taxes de morbilitat per brucel-les en bestiar bovi de l'ordre del 60-

70 %, i aixo motivava una elevada incidencia d'avortament i un rendiment molt baix

en xaix, cabrits, vedells i Ilet.

La contaminacio humana es, en aquestes condicions, ben frequent, tant pel que

fa als brots aguts com ales formes croniques i, atesa aquesta frequencia, els habi-

tants d'aquestes comarques no donen al problema la importancia que te, i aixo, jun-

tament amb determinades condicions socio-economiques, fa que la declaracio dels

casos sigui mes aviat minsa.

L'interes del terra, no solament medic o veterinari sing tambe ecologic, i es-

pecialment social, ens motiva a tirar endavant aquesta comunicacio amb la finalitat

utilitaria de desvetllar i estimular la preocupacio de les jerarquies sanitaries i

socio-politico-economiques responsables, per tal de trobar les mesures i els mit-

jans que permetin I'erradicacio definitiva de la malaltia i la consequent millora

de la situacio ales citades comarques, com ja s'ha aconseguit en altres Ilocs fins i

tot d'Espanya.

Que el problema es important no solament per la nostra provincia, sing per mol-

tes altres d'Espanya, ho confirma la preocupacio del Ministeri d'Agricultura que, re-

centment, ha fet un programa nacional d'Ordenacio i Millora de les Explotacions Ra-

maderes Extensives que a Catalunya sera gestionat per la Generalitat i que, entre

nosaltres, acollira les comarques de I'Alt Urgell, el Pallars Jussa, el Pallars Sobira, la

Vail d'Aran i el Solsones.

Hem rebut amb molta satisfaccio aquesta noticia publicada a la premsa de no

fa gaires dies, car entenern que el component economic del problema es ben

important per a aconseguir la solucio, a part que fou un dels origens de la seva

particularitat.
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Abans de la traccio mecanica per tractors, en el nostre medi I'agricultura utilitza-

va el bestiar equi, especialment les mules, menys exigents que les vaques en ali-

mentacio i atencions.

Les cases pairals tenien segons les necessitats agricoles i de transport de la

propietat, 4, 5 mules o mes i, en aquells temps, la zona pirinenca era una de les prin-

cipals productores d'aquests animals.

L'arribada del tractor feu desapareixer la necessitat d'aquest bestiar i els munta-
nyencs productors de mules hagueren de malvendre-les com a carp, sobretot al mer-
cat frances.

D'aquests ramaders, uns cercaren amb Ilurs petits estalvis un comers o una por-

teria a Barcelona, situacio que encara augments mes I'emigracio de la zona; d'altres

romangueren a la terra tot canviant les mules per vaques. Aquest canvi no comports

pero la paral lela i necessaria millora i ampliacio dels estables quan les vaques ocu-

paren els habitacles on abans estaven les mules.

Les vaques, a mes, atesa Ilur menor agilitat i resistencia, havien de passar mes

temps tancades a I'hivern. Si en aquesta reclusio amb contacte continuat amb els

fems, hi havia una vaca afectada, horn pot suposar ('index de morbilitat de les altres.

Aixo explica que, a les citades comarques, la brucel-losi tingui una dominancia
bovina i que els Serveis Veterinaris de Ramaderia i Pesca de la Direccio General de
Promocio de la Salut de Lleida dediquin a aquests animals una atencio especial en la
Iluita contra I'esmentada malaltia.

Etiologia

D'entre les brucel•les, genere pertanyent a les Parvobacteriacies, les mes cone-

gudes son Brucella melitensis, B. abortus i B. suis.

Existeix un concepte erroni, bastant estes, que consisteix a pensar que B. meli-
tensis afecta solament el bestiar cabrum-ovi, B. abortus el bovi i B. suis el porci.

Ates que en el nostre cas interessa parlar de les dues primeres, val a dir que

tant B. abortus com B. melitensis poden afectar indistintament vaques, ovelles i ca-

bres.

Aquesta indiferenciacio patogena afegeix una dificultat mes a I'erradicacio de la

malaltia ja que, malgrat el relatiu bon control que hom ja porta sobre el bestiar bovi,

hi ha molts problemes per a I'aplicacio d'una campanya sobre cabres i ovelles.

Pel que fa a I'aspecte biologic cal saber que les brucel les viuen simbioticament

a I'endoplasma de les cel•lules parasitades i que per a multiplicar-se necessiten de-

terminades condicions: metabolitzar el glutamat intracellular, un ambient amb una

baixa tensio d'oxigen i discreta d'anhidric carbonic.

Aquesta situacio intracellular de les brucel-les estorba considerablement I'accio

dels farmacs que hom empra habitualment.

Epidemiologia

El reservori natural son els animals infectats, i la malaltia, que hom considera ini-

cialment com exclusiva de ('area mediterrania, es practicament universal, be que hi
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ha un grup de pa'isos occidentals que han aconseguit erradicar-la (Estats Units, Ale-
manya, Paisos Nordics, Paisos Baixos, Austria, Su'(ssa, Anglaterra, Irlanda, Canada).

S'acostuma a considerar que B. melitensis es la responsable de la majoria de
brucellosis. A les comarques del Pirineu de Lleida, pero, com ja hem manifestat, pre-
domina B. abortus, que abans de les campanyes de vacunacio, comencades ara fa
uns 5 anys, afectava al voltant del 60 % del bestiar.

Diferents autors discuteixen quina es la via de contagi mes frequent pel que fa
als humans.

Mentre que a publicacions de tant prestigi com I'Encyclopedie Medico-Chyrurgi-
cale hom pot Ilegir que "Ia manifestacio humana es fa essencialment per via cutania i
menys sovint pels aliments", el Cap Provincial de Ramaderia i Pesca de Lleida, el ve-
terinari Sr. Aymerich, afirma que a la nostra provincia el 95 % dels contagis son per
via digestiva.

El Dr. Muxi de Sort, amb una gran experiencia sobre el terra, comparteix amb
nosaltres la idea que a la zona motiu d'estudi les dues vies, digestiva i cutania, tenen
una importancia semblant.

Clinica

La malaltia, igual que la tuberculosi, passa espontaniament per tres fases: una,
inicial, de primoinfeccio, amb un focus d'entrada i reaccio limfatica regional; una se-
gona de disseminacio hematogena en forma de sepsia febril aguda (febre sudoroal-
gica) i una tercera, sub-agudiacronica, en la qual els germens es localitzen en Ilocs
hipoxemics, com ara les zones cartilaginoses i ossies.

D'aci la dominant espondilitica, i com cita Pedro Pons, fins i tot meningia: tot aixo
recorda el terciarisme tuberculos.

En aquestes zones vertebrals, la brucel•la si es deixa a la seva evolucio espon-
tania, en simbiosi amb les cel.lules cartilaginoses, pot viure indefinidament, tot i que
el pacient no manifesti cap tipus de simptoma clinic i es consideri curat, per mes que
anatomopatologicament la Iesio no estigui resolta.

Aquesta circumstancia de la malaltia, pel que fa ales manifestacions cliniques
del brot agut, que evoluciona espontaniament vers la curacio en mes o menys temps,
juntament amb el fet que els tractaments no son sempre resolutius, fa que els habi-
tants d'aquelles contrades muntanyenques no Bonin al proces la importancia que te,
provin, sense consultar als metges, remeis paramedics i casolans, i, en definitiva, no
declarin la malaltia.

No volem descriure aci totes i cadascuna de les formes cliniques de la brucel-lo-
si, ates que hom en pot trobar la descripcio a molts volums cientifics i que aixo sol ja
comportaria tota I'exposicio.

La nostra orientacio vol esser sobretot epidemiologica i profilactica per tal de
col-laborar aixi amb tots aquells que s'han entestat a erradicar la malaltia a fi de re-
tornar al nostre Pirineu el que fou i ha de continuar essent la seva principal font de
riquesa: la ramaderia.

Tractament

Tambe deixarem un xic de banda aquest apartat, tot i el seu interes. Malgrat el
general escepticisme pel que fa als resultats definitius de les diferents terapeuti-
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ques, nosaltres hem utilitzat practicament sempre la formula del 1-2-3, o sigui 1 g

d'estreto, 2 g de sulfadiazina i 3 g d'aureomicina. En els casos recidivants comen-

cem per vacuna intravenosa. No tenim experiencia de la Terramicina micronitzada, la

Rifampicina o el Cotrimoxazol.

Profilaxi

Quant a la profilaxi, punt clau d'aquest treball, si acceptem que la infeccio huma-

na sempre es consequencia de la infeccio animal i que aquesta darrera trastorna

I'equilibri socio-economic de la zona, es facil reconeixer el paper primordial dels ve-
terinaris i comprendre que cal treballar conjuntament amb ells si allo que hom preten

es I'erradicacio de la malaltia.

Pensem que els factors condicionants de la morbilitat per brucel-la a les nostres

comarques son:

- Les deficients condicions higieniques i sanitaries de molts estables.
- Determinats trets culturals, economics i de politica sanitaria que no faciliten la

declaracio de la malaltia.
- La variabilitat clinica de la brucel-losi en les diferents fases de la seva evo-

lucio.

- La capacitat d'adaptacio del germen a les diverses circumstancies ambientals
i de vies de difusio.

Cadascun d'aquests punts mereix una xerrada, si be el primer i el segon, ates

('important rerafons que tenen, demanen una especial atencio de Testament gover-

nant aixi com tambe de les entitats d'estalvi del nostre pais que podrien canalitzar

part dels seus beneficis, que preceptivament han de dedicar a obres socials, vers els

programes d'erradicacio del problema brucel-lar.

Dins I'aspecte economic n'hi ha un que cal tenir molt present: el de les bonifica-

cions oficials per la declaracio i sacrifici consequent de la vaca malalta.

A la nostra provincia el programa actual dedica 60 milions de pessetes anuals a

la bonificacio de les vaques malaltes declarades i sacrificades, a 35.000 ptes. ca-

dascuna, o sigui 1.700 vaques cada any. Hom dona 35.000 ptes. pero per a comprar

una vaca sana cal pagar-e 100.000.

Si be el ramader, a vegades, pot treure una mica mes de diners per la venda de

la peca com a carp, la diferencia es prou important perque el propietari s'ho pensi.

Val a dir que la brucel losi afecta solament I'aparell genital i les mamelles de la

vaca, i d'aci, els avortaments i la Ilet infectada.
Hom diu que aquesta infravaloracio de la vaca sacrificada es i ha estat la con-

ducta habitual a la resta d'Europa i que aixo no ha d'esser un inconvenient major,

pero, en un estudi que varem fer resentment entre els ramaders de Cantabria, on

practicament han eliminat la brucel-losi bovina, ens explicaven que els abonen el

100 % de l'import de la vaca sana i que fins i tot reclamen les depeses d'anar-ne a
comprar una altra i del seu transport i control sanitari abans d'incloure-la al ramat.

L'esperit de col•laboracio dels ramaders es total en la prevencio de la brucel•la i

de la tuberculosi. Llurs previsions son les de controlar, mitjancant la vacunacio, la

brucel-losi bovina d'aci a 5 anys, als voltants de 1990.

A Pobla de Segur i a la Seu d'Urgell hi ha laboratoris de Iluita antibrucel-lar i ben

aviat n'hi haura un altre a Lleida capital. Representa una mitjana anual de 1 5.000 va-

cunacions.
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Les estadistiques oficials ens mostren que, en 5 anys, hom ha aconseguit minvar
la morbilitat de les vaques des d'un 70 a un 10 %. Els avortaments, veritable ruptura
del cicle productiu vaca-vedell-Ilet, s'han reduft tambe considerablement.

Les vacunes emprades son de dos tipus: les vacunes vives B-19 per a B. abortus

i RVE-1 per a B. melitensis, i la vacuna morta Mac Ewen, 45-20. Les vacunes vives

s'administren als vedells joves, d'entre 3 i 6 mesos, i son aglutinogens, be que Ilur

poder d'aglutinacio desapareix al cap d'un any i mig. Els animals vacunats es reco-

neixen perque hom els fa un senyal en forma de creu de Malta al pavello auricular. Si

la vaca ja esta malalta no es dona vacuna viva. Hom utilitza vacuna morta Mac Ewen

45-20, no aglutinogena i amb un periode de proteccio d'un any.

L'us d'aquestes vacunes, i especialment l'aplicacio sistematica de les vives als

vedells loves, esta permetent la disminucio i la progressiva desaparicio de les va-

ques malaltes.

Aixo no ha de fer oblidar el necessari sanejament dels estables, les dolentes
condicions dels quals son un factor prou important en el manteniment del proces.


