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RESUM
Campylobacter és la principal causa de toxiinfecció alimentària a la Unió Europea (UE) i la principal font
d’infecció és el consum o manipulació de carn de pollastre. Per altra banda, aparentment Campylobacter
també afecta la salut intestinal dels pollastres així com al seu benestar. Per altra banda, l’ús excessiu
d’antibiòtics en l’àmbit veterinari ha donat lloc a un augment molt important de bacteris resistents a
antibiòtics. En el sector de l’avicultura de carn, si bé els lots infectats amb Campylobacter (bacteri Gram
negatiu) no són tractats amb antibiòtics per combatre aquest agent zoonòtic, sí que ho són davant una
infecció que així ho requereixi deguda per exemple a d’altres bacteris Gram negatius. Això ha tingut com a
efecte colateral negatiu en la darrera dècada un augment importantíssim de soques de Campylobacter
resistents a antibiòtics, principalment fluoroquinolones o a tretraciclines. Tots aquests factors, junt amb el
nou Reglament 2017/1495 de la UE que restringeix la presència i càrrega de Campylobacter en carcasses
de pollastre, implica que el sector avícola està amenaçat per la necessitat de reduir tant la presència
d’aquest microorganisme en els seus productes, com la prevalença de soques de Campylobacter resistents
a antibiòtics en aquells lots que resultin positius a aquest bacteri.
Per aconseguir reduir el risc de selecció i disseminació de resistències i de bacteris resistents a antibiòtics
en ramaderia, el sector avícola està prenent mesures per reduir l’ús d’antibiòtics, cosa que queda reflectida
en el fet que diverses integradores avícoles s’estan adherint al Programa Reduce en pollos broiler, que te
per objectiu promoure el consum racional d’antibiòtics en el sector avícola. L’activitat que es proposa és
precisament difondre en el sector avícola els beneficis de la reducció de la prescripció d’antibiòtics al mínim
necessari i demostrar la seva efectivitat pel que fa a la reducció de la prevalença de soques de
Campylobacter resistents en granja, i a la millora del rendiment.

01. Objectius

02. Descripció
previstes

de

les

actuacions

L’objectiu global és millorar la competitivitat de les
explotacions avícoles de pollastres d’engreix
mitjançant el foment de l’ús racional d’antibiòtics i de
plans sanitaris preventius que permetin la reducció
del seu l’ús, demostrant la seva efectivitat. Efectivitat
que es valorarà mitjançant el seguiment de les
resistències en soques de Campylobacter aillades
abans i després de la implantació de les mesures
preventives.

Per assolir els objectius plantejats, la proposta
s’estructura en les següents tasques:
Activitat 1. Realització de jornades de formació
destinades a ramaders, tècnics i veterinaris de
camp.
L’objectiu és conscienciar i fomentar l’ús prudent
dels antibiòtics així com discutir les mesures
preventives. Igualment es donarà a conèixer els
resultats del projecte
Es farà èmfasi en la importància de reduir l’ús
d’antibiòtics per l’efecte colateral negatiu que té el
seu ús excessiu en l’important augment de la
prevalença de bacteris resistents. No només dels
bacteris que són la diana dels antibiòtics
administrats sinó també d’altres bacteris, com és el
cas de Campylobacter. L’elevadíssima prevalença
de soques de Campylobacter resistents a antibiòtics,
inclosos antibiòtics crítics per clínica humana, no es
deu a l’administració dels mateixos per combatre
Campylobacter sinó per combatre altres patògens
Gram negatius.

Els objectius específics són:
a) Formació al sector avícola català sobre els
beneficis de l’ús racional d’antibiòtics i la importància
de mesures sanitàries preventives per aconseguir
reduir la necessitat d’administrar-los.
b) Demostració de l’efectivitat d’aquestes mesures
tant pel que fa a la reducció de la prevalença de
soques resistents, com en la millora del rendiment
econòmic de les explotacions.
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Activitat 2. Elaboració de material didàctic sobre
la necessitat i els beneficis de l’ús prudent
d’antibiòtics.

03. Àmbit d’aplicació
Aquest projecte demostratiu és d’interès pel sector
avícola català en tot el seu conjunt i especialment el
d’avicultura de carn.

Malgrat que a nivell estatal s’està fent certa difusió
del PRAN i de la problemàtica de l’augment
preocupant de soques resistents a antibiòtics i la
seva disseminació, cal fer-ne el màxim de difusió
possible a Catalunya, per exemple mitjançant
l’elaboració de díptics informatius.

La proposta va especialment dirigida tant als gestors
de les integradores, com als tècnics i veterinaris de
camp, i també als ramaders.
L’aplicabilitat de les mesures és immediata, però
requereix d’un període d’implantació, adaptant
determinades mesures a la idiosincràsia i
necessitats de cada granja.

Activitat 3. Seguiment de les mesures
implementades per reduir l’ús d’antibiòtics a les
granges de pollastres i estudi del seu impacte en
la prevalença de soques de Campylobacter
resistents.

Referències

Amb la col·laboració d’alguna de les principals
empreses avícoles de Catalunya es farà el
seguiment d’una sèrie de granges. D’aquestes
mateixes granges ja es disposa d’un socari de
Campylobacter. Tant d’aquestes soques com de les
que s’obtinguin en els mostrejos que es realitzaran
ara, quan ja s’estan prenent mesures per reduir l’ús
d’antibiòtics, s’estudiarà la resistència a una sèrie
d’antibiòtics. Amb les dades obtingudes s’analitzarà
les diferències que hi pugui haver en quant a la
prevalença de resistències abans i després d’haver
implementat mesures per reduir l’ús d’antibiòtics, i
haver-ne reduït de forma efectiva el seu ús.
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Contribució de la UE al pressupost: 12.889,04 €

DIFUSIÓ DEL PROJECTE
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