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Introducció

De feia temps únicament es relacionaven els riscos biològics en el món laboral
amb els serveis sanitaris, el personal dels laboratoris i, en segon terme, amb el
sector agropecuari. Amb la pandèmia del nou coronavirus SARS-CoV-2 els riscos
biològics han arribat a tot arreu, imposant un canvi no només a nivell laboral, sinó
a nivell social.

El personal mèdic i el dels laboratoris estan exposats a possibles infeccions per
microorganismes si no s’adopten les mesures adequades de prevenció. De la
mateixa manera, el treball en el sector agrari i ramader s’ha associat a una gran
diversitat de riscos professionals. Per exemple, l’exposició a pols orgànica, a
microorganismes suspesos a l’aire i a les seves toxines pot produir malalties
respiratòries com la bronquitis crònica i l’asma, entre d’altres.

Avui en dia tots els treballadors de totes les professions estan exposats a riscos per
agents biològics, com ara els treballs relacionats amb el tractament de la fusta, la
indústria agroalimentària, el manteniment d’edificis, el tractament de residus, etc.

La higiene industrial classifica els contaminants que es poden presentar a l’ambi-
ent de treball en químics, físics i biològics. En aquesta unitat didàctica estudiarem
el risc biològic, que és present en totes les activitats realitzades per l’home, tant
laborals com no laborals. Des del punt de vista de la higiene industrial, ens
centrarem en els riscos que apareixen com a conseqüència de les activitats laborals,
les quals poden anar des de la utilització directa d’agents biològics fins a aquelles
altres activitats professionals en què el contacte amb els agents biològics sigui
conseqüència d’accions incidentals de l’activitat principal.

En aquesta unitat també tractarem els conceptes més bàsics sobre els agents
biològics, quins són o on els trobem i la possible acció sobre la salut dels
treballadors a l’ambient laboral, a més de la manera en què es pot realitzar
l’avaluació dels riscos específics tenint en compte les disposicions legals tal com
marca la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Hem dividit aquesta unitat didàctica en tres nuclis d’activitat. A grans trets veurem
una introducció als agents biològics, on els podem trobar a l’àmbit laboral i com
els podem avaluar o, si fes falta, mesurar-los.

En el nucli d’activitat “Introducció als agents biològics perjudicials” parla dels
agents biològics i la seva perillositat. El primer apartat se centra a descriure la
classificació que fa la normativa dels agents biològics i quines són les definicions
que hem de tenir clar per poder entendre com actuen. Es repassen els principals
grups d’agents biològics (bacteris, virus,

fongs...) i, a continuació, s’esmenten les malalties relacionades amb els agents
biològics i quines són les vies d’entrada que tenen a l’organisme. I, en acabar
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aquest nucli, es treballa la part normativa, o sigui, com classifica l’RD 664/1997
els agents biològics depenent de la seva capacitat de produir una malaltia, de
la capacitat d’infecció o virulència i els mitjans de profilaxi que tenim a mà
avui en dia. També veurem quina altra documentació ens pot resultar força
interessant conèixer per poder acabar d’entendre els mecanismes d’actuació dels
agents biològics.

En el nucli d’activitat “Generació de contaminats biològics” parlarem sobre quins
són els ambients de treball amb els riscos de contaminació biològica més alts,
llocs com els ambients sanitaris, farmacèutics, alimentaris o de la ramaderia, on
són freqüents els possibles focus de contaminació per agents biològics. Així
mateix, veurem casos de contaminació relacionades amb el contacte amb animals
(zoonosi), o del condicionament dels llocs de treball, com són les torres de
refrigeració relacionades amb la legionel·losi. També inclourem quins perills
comporta la manipulació de productes citotòxics, reaccionats amb la cura de
processos cancerígens.

En el nucli d’activitat “Mesurament i avaluació del risc per agents biològics” es
tracta de l’avaluació i/o necessitat de mesurament dels agents biològics. Quines
són les possibles tècniques de mostreig que podem fer servir i els mètodes
d’identificació i quantificació de les mostres biològiques. Es relacionen quins
aparells de mesura hi ha avui en dia, la necessitat de fer-los un calibratge i
manteniment correctes i d’eliminar-ne posteriorment residus i mostres obtingu-
des. Finalment, tractarem dels valors límit d’exposició que podem trobar en la
legislació específica.

A l’hora de treballar aquesta unitat didàctica, és important tenir present l’RD
664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos
relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball i la seva guia
tècnica editada per l’INSHT, en el qual s’estableixen les disposicions mínimes
aplicables per a la protecció dels treballadors contra els riscos per a la seva salut
i seguretat, generats per l’exposició a agents biològics durant el treball, així com
també la seva prevenció.

També caldrà que aneu fent les activitats i els exercicis d’autoavaluació que
s’inclouen al web del crèdit, així com que llegiu els annexos als quals se us anirà
remetent, ja que amplien els continguts teòrics i hi aprofundeixen.
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Objectius

En acabar la unitat didàctica heu de ser capaços del següent:

• Relacionar els contaminants biològics amb els efectes que poden provocar
sobre la salut.

• Diferenciar les activitats professionals que manipulen directament agents
contaminants biològics d’aquelles en què s’originen indirectament.

• Interpretar la normativa general, els criteris interns d’empresa i els procedi-
ments de treball establerts amb relació al treball amb productes biològics, a
partir de manuals i documents normatius.

• Reconèixer les circumstàncies i condicions que afavoreixen la presència
d’agents biològics, segons l’activitat i l’agent.

• Identificar les situacions de risc i causes d’exposició als agents biològics als
locals, les instal·lacions i els materials, segons els mètodes i procediments
de treball.

• Identificar l’aparició d’alteracions de la salut relacionades amb l’exposició
a agents biològics a partir de la formació no confidencial dels servei mèdic.

• Relacionar la forma física i les característiques dels diferents tipus de mostra
amb les operacions, les tècniques, els materials i els equips necessaris per
processar-los.

• Processar mostres de partícules, gasos, vapors i microorganismes a partir
de la presa, conservació, etiquetatge i transport d’aquestes mostres, amb
aplicació de bones practiques de laboratori (BPL), d’acord amb la normativa
i els procediments establerts i segons les característiques del contaminant,
l’ambient i la determinació que cal fer.

• Relacionar la forma física i les característiques dels diferents contaminants
biològics amb les operacions, tècniques, materials i equips necessaris per
determinar-los analíticament.

• Posar a punt equips de mostreig, de mesura i d’anàlisi a partir del calibratge,
la verificació i el manteniment, d’acord amb les BPL i les instruccions i els
procediments establerts.

• Preparar reactius, suports i medis de cultiu per a la presa de mostres i anà-
lisis, segons les BPL, amb fiabilitat i exactitud, a partir dels procediments
establerts.

• Determinar, en l’avaluació de riscos, quan s’han de sol·licitar proves d’i-
dentificació d’agents biològics, d’acord amb els mitjans disponibles i la
complexitat del procés.
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• Seleccionar els criteris de referència establerts a l’empresa, segons el risc
biològic identificat a partir de normatives internes.

• Determinar els riscos existents en un lloc o ambient de treball a partir dels
resultats obtinguts en les mesures dels riscos, els nivells i límits d’exposició,
la normativa vigent i els criteris de referència establerts.

• Ponderar els riscos d’acord amb la gravetat de les conseqüències per a la
salut de les persones que hi estan exposades.

• Enregistrar avaluacions ambientals, controls d’exposició i mesures preven-
tives dels contaminants, segons la normativa vigent, a partir dels procedi-
ments d’enregistrament establerts.
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1. Introducció als agents biològics perjudicials

Els contaminants biològics, juntament amb els contaminants químics i físics, son
agents que poden provocar efectes contraris per a la salut i causen patologies
professionals.

En els últims temps, ha près una rellevància excepcional la irrupció de la nova
malaltia (la COVID-19) provocada pel nou coronavirus SARS-CoV-2 que ha
afectat no només al mon laboral sinó que també ha tingut un impacte extraordinari
a l’economia i la societat.

Els coronavirus son una família de virus que normalment afecten només a animals.
Alguns d’ells també tenen la capacitat de transmetre’s dels animals a les persones
causant problemes respiratoris que, en la major part dels casos, produeixen
simptomatologia lleu.

Diversos coronavirus causen infeccions respiratòries que poden anar des del
refredat comú fins a malalties més greus com la síndrome respiratòria de l’Orient
Mitjà (MERS), identificada el 2012, i la síndrome respiratòria aguda severa
(SARS), que es va detectar per primer i únic cop el 2002.

El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de coronavirus que pot afectar les
persones. Va sortir a la llum per primera vegada el desembre de 2019 a la ciutat
de Wuhan, província de Hubei, a la Xina. Majoritàriament, en un 80% dels casos
només produeix símptomes lleus respiratoris.

Actualment, la pandèmia causada per aquest nou coronavirus evoluciona d’una
manera molt ràpida a la vegada que el coneixement que es té sobre aquest
virus. A començaments de 2020 era un perfecte desconegut, però la comunitat
científica ha aconseguit aïllar-lo, seqüenciar-lo, identificar-lo, desenvolupar proves
per al seu diagnòstic i aconseguir una vacuna efectiva. Com passa amb una
nova epidèmia, continua havent-hi incògnites que s’aniran resolent a mida que
l’epidèmia evolucioni i els científics aconsegueixin entendre millor el virus.

Per entendre millor la manera d’actuar dels agents biològics en general (no només
del nou coronavirus) i les repercussions que tenen al món laboral, és necessari
veure com són i quina és la seva actuació en la higiene industrial.

Els contaminants biològics, en contraposició als contaminants químics i
als agents físics, són éssers vius, microorganismes amb un cicle de vida
determinat capaços de reproduir-se, i que en penetrar a l’ésser humà causen
malalties de tipus infecciós o parasitari.

Els microorganismes constitueixen un grup molt ampli i divers d’organismes que
poden existir com a cèl·lules aïllades o agrupades. Aquestes poden tenir tres
orígens:



Riscos químics i biològics ambientals 10 Riscos biològics

Teniu disponible l’RD
664/1997 sobre agents

biològics a la secció
“Annexos” del web

d’aquest crèdit.

Patògen: qualsevol agent o
organisme capaç de causar

una malaltia.

Zoonosi: malaltia animal
que pot ser transmesa a

l’ésser humà.

Exemples de malalties

Són exemples de malalties
causades per agents biològics la

covid-19, la febre de Malta, el
tètan, l’hepatitis B o la febre

tifoide, etc.

Placa de Petri

És un recipient de vidre o de
plàstic, rodó, de fons baix, amb

una coberta de la mateixa forma
que la placa, però una mica més

gran de diàmetre (perquè es
pugui col·locar a sobre).
S’utilitza als laboratoris

principalment per al cultiu de
bacteris i altres microorganismes.
Va ser inventada pel bacteriòleg
alemany J. R. Petri (1852-1921).

1. Els que sorgeixen de la descomposició biològica de substrats associats a
certes professions. Per exemple, el fenàs triturat que genera pneumonitis
per hipersensibilitat.

2. Els que s’associen a alguns tipus d’hàbitats concrets. Per exemple, els
bacteris d’aigües de subministrament.

3. Els que procedeixen d’individus que hostegen un agent patogen. Per
exemple, la tuberculosi.

Aquests microorganismes poden originar diversos tipus de malalties que, en molts
casos, es poden transmetre dels animals a l’ésser humà i a l’inrevés. Totes aquestes
malalties reben el nom de zoonosi.

Així doncs, l’àmbit d’aplicació són les activitats laborals en què els treballadors
són o poden ser exposats a agents biològics a causa de la naturalesa de la seva
activitat.

1.1 Conceptes generals sobre els agents biològics

És important que definim els conceptes més importants relacionats amb els agents
biològics. Per això, ens basarem en la legislació que tenim i que la podem trobar
en l’article 2 de l’RD 664/1997.

Agents biològics són microorganismes, inclosos els modificats
genèticament, cultius cel·lulars i endoparàsits humans, susceptibles
d’originar qualsevol mena d’infecció, al·lèrgia o toxicitat.

Cal remarcar que productes com el pol·len, els ectoparàsits, la pols de la fusta, no
són (segons l’RD 664/1997) agents biològics, però sí que els podem incloure dins
els contaminants biològics.

Microorganisme és qualsevol entitat microbiològica, cel·lular o no, capaç
de reproduir-se o de transferir material genètic.
Cultiu cel·lular és el resultat del creixement in vitro de cèl·lules obtingudes
d’organismes multicel·lulars.

Cal tenir en compte que en la definició de cultiu cel·lular s’inclouen tant els
organismes vius (bacteris, virus, fongs, etc.), com els seus productes derivats
(micotoxines, endotoxines, etc.).

Una altra definició que hem de tenir en compte a l’hora d’estudiar els agents
biològics és la d’ésser viu:
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• Són sistemes oberts (que intercanvien substàncies i energia amb el medi
extern), que emmagatzemen i processen informació.

• Presenten un conjunt de reaccions químiques i de transformacions d’energia,
coordinades en el temps i l’espai de manera ordenada, que permet l’autocon-
servació i l’autoregulació del sistema viu.

• Són capaços d’obtenir informació del medi extern, i de reaccionar davant
estímuls exteriors.

• Tots són constituïts per cèl·lules.

• Tenen capacitat d’autoreproduir-se (perpetuar-se), és a dir, tenen capacitat
de generar nous éssers vius i de transmetre informació a la seva descendèn-
cia.

1.2 Desenvolupament dels microorganismes

La diferencia fonamental entre els agents biològics i els químics i físics és que
mentre que aquests són matèria inerta o diferents formes d’energia, els agents
biològics són éssers vius i com a tal capaços de reproduirse. Són organismes
que per al seu desenvolupament requereixen la presència d’un substrat d’aliment,
d’aigua i d’unes determinades condicions ambientals. Aquests requisits es
produeixen en quasi tots els ambients, per la qual cosa els ambients de treball
no en seran cap excepció.

En un ambient interior la procedència dels agents biològics és variada, poden
entrar a l’edifici o local des de l’exterior, colonitzar el sistema de ventilació
i climatització i des d’aquí ser dispersats a tot l’edifici, poden colonitzar els
materials o el mobiliari. Altres focus origen de contaminació biològica són els
propis ocupants de l’edifici, els animals o plantes.

Si fem referència a les fonts d’aigua necessària per al desenvolupament de
tots els éssers vius, podem destacar: les filtracions d’aigua de la pluja (sostre,
façana), l’aigua procedent de les canonades (escapaments, condensacions), dels
humidificadors, les plantes, les fonts ornamentals.

Sobre els nutrients, es pot dir, en termes generals, que els agents biològics
es nodreixen de matèria orgànica, és a dir, qualsevol material que en la seva
descomposició contingui carboni, oxigen i hidrogen. Els agents biològics són
capaços de colonitzar els materials orgànics que trobem a la natura i els fabricats
per l’ésser humà.

Altres paràmetres que influeixen en el seu desenvolupament són:

• La temperatura. La zona de temperatura en la qual creixen els organismes
és relativament petita (-5 ºC i 80 ºC). El límit superior està marcat per la
termolabilitat de les proteïnes cel·lulars, i l’inferior, pel punt de congelació
de l’aigua, que és d’alguns graus sota zero, quan hi ha present soluts.



Riscos químics i biològics ambientals 12 Riscos biològics

Classificació dels
microorganismes

Entre els microorganismes hi ha
diferències sobre la zona tèrmica
en què es produeix creixement, i

se’n diferencien tres grups
principals:

• Termòfils: 55 ºC i 75
ºC.

• Psicròfils: 15 ºC i 18
ºC.

• Mesòfils: 30 ºC i 75 ºC.

Les espores són les formes
de vida latent més

resistents que es coneixen.

• El pH del medi. En general els microorganismes no es poden desenvolupar
en un pH molt àcid ni molt alcalí, encara que la gamma de valors de pH al
voltant de la neutralitat (pH = 7) en la qual poden créixer, dependrà del tipus
de microorganisme.

• La radiació, en particular la ultraviolada i la visible; hi ha microorganismes
que no resisteixen la radiació i altres la necessiten.

• L’oxigen. Alguns microorganismes només es desenvolupen quan no hi ha
oxigen, són els anomenats anaerobis, altres només ho fan quan hi ha oxigen,
són els aerobis i altres són capaços d’adaptar-se i canviar el seu metabolisme
en funció de la presència o absència d’oxigen, són els anomenats anaerobis
facultatius.

• La humitat. En general, gairebé tots els microorganismes necessiten nivells
elevats d’humitat, encara que algunes formes resistents (espores) poden
suportar períodes de sequera i retornar a l’estat vital actiu quan es recupera
el grau d’humitat necessari.

Tots aquest punts defineixen els requisits vitals dels microorganismes, en conse-
qüència, la seva viabilitat en un ambient concret, però a més, aquesta informació
és la primera eina preventiva de què disposem.

Si sabem el que necessiten els microorganismes per desenvolupar-se (aigua,
aliment, temperatura, pH, etc.), podrem modificar un o diversos d’aquests
paràmetres de manera que el medi els sigui hostil i no puguin desenvolupar-
s’hi.

1.3 Tipus i classificació dels agents biològics contaminants

Els agents biològics, a excepció dels cultius cel·lulars, comprenen els tipus
d’agents biològics següents: virus, bacteris, fongs i paràsits (protozous i helmints)
i els productes o estructures elaborats per ells que puguin causar al·lèrgies o
toxicitat.

L’RD 664/1997, en l’annex II, classifica els agents biològics en 4 grups:
bacteris i afins, virus, paràsits i fongs.

1.3.1 Virus

La majoria de les definicions que podem trobar fan referència al fet que els virus
no es poden considerar com a organismes vius. No obstant això, atès la seva petita
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mida i la seva capacitat infecciosa, tradicionalment s’han estudiat conjuntament
amb els organismes procariotes. En la figura 1.1 es mostren diferents exemples de
tipus de virus.

Figura 1.1. Exemples de diferents tipus de virus

Un virus és una entitat biològica capaç d’autoreplicar-se utilitzant la
maquinària cel·lular d’una altra cèl·lula. És un agent potencialment patogen.

El cicle vital d’un virus sempre necessita la maquinària metabòlica d’una cèl·lula
per poder replicar el seu material genètic, i produir moltes còpies del virus original.
En aquest procés rau la capacitat destructora dels virus, ja que poden perjudicar
la cèl·lula fins a destruir-la.

Els virus poden infectar cèl·lules eucariotes i a cèl·lules procariotes (com són els
bacteris); en aquest últim cas, se’ls anomena bacteriòfags o senzillament fags.

Característiques dels virus

Les principals característiques dels virus són:

• Els virus són estructures extraordinàriament petites. La seva grandària
oscil·la entre els 24 nanòmetres del virus de la febre aftosa als 300 nanò-
metres del virus de la verola. La seva observació només es pot fer amb el
microscopi electrònic.

• Tenen forma regular. Una de les característiques dels virus és la seva
cristal·lització; això significa que les partícules víriques tenen formes
geomètriques i que són idèntiques entre elles, la qual cosa les separa de la
irregularitat característica dels organismes, i les apropa a les característiques
dels minerals.

• Són paràsits intracel·lulars obligats. Això vol dir que només poden viure
si colonitzen un altre ésser viu. Per a la seva reproducció necessiten les
capacitats biosintètiques de l’hoste que envaeixen.
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ADN i ARN

L’àcid desoxirribonucleic (ADN)
és el responsable de dur la

informació genètica de la cèl·lula.
L’àcid ribonucleic (ARN) és la

molècula que transcriu la
informació que duu l’ADN, per

formar una proteïna.

• Tots els virus que es coneixen presenten un sol tipus d’àcid nucleic (ja sigui
ADN o ARN), el qual pot ser d’una o de dues cadenes i pot ser segmentat.
Segons el tipus d’àcid nucleic es distingeixen quatre classes de virus: ADN
de cadena doble, ADN de cadena senzilla, ARN de cadena doble i ARN
de cadena senzilla (com és el cas dels coronavirus, la cadena d’ARN té un
embolcall format per proteïnes). Perquè l’àcid nucleic es pugui replicar,
necessita utilitzar la maquinària enzimàtica i estructural d’una cèl·lula viva,
i d’altra banda, solament dins d’una cèl·lula viva tenen els virus les funcions
d’autoconservació, que juntament amb la reproducció, caracteritzen els
éssers vius.

Un exemple de gran interès en la
qualitat de l’aire interior, són els virus
respiratoris, com per exemple el nou

coronavirus SARS-CoV-2, el de la
grip, o del refredat comú, que es

transmet, de persona a persona, per
via aèria i per contacte, associats a
les gotetes que s’emeten en parlar,

tossir o esternudar.

L’estructura bàsica d’un virus és la formada per una molècula d’àcid nucleic
i un embolcall proteic.

L’embolcall proteic d’un virus rep el nom de càpsida. Aquesta determina
l’especificitat d’un virus. Una cèl·lula només pot ser infectada per un virus si
la proteïna viral encaixa en un dels llocs receptors específics de la seva membrana
cel·lular. Segons la forma de la càpsida, es poden distingir els tipus de virus
següents: cilíndrics o helicoïdals, icosaèdrics, complexos.

També molts virus poden presentar un embolcall lipoproteic exteriorment a la
càpsida, de característiques similars a una membrana plasmàtica: doble capa
fosfolipídica i proteïnes, moltes d’elles glicoproteïnes que projecten sortints cap a
l’exterior anomenades espícules. S’interpreta que l’embolcall lipoproteic és una
resta de la membrana plasmàtica de la cèl·lula infectada en què s’ha format el
virus.

El virus de la sida té una estructura
formada bàsicament per un càpsida
de proteïna i una molècula d’ARN a

l’interior.

Classificació dels virus

Els virus es classifiquen segons el tipus d’àcid nucleic que contenen, les caracte-
rístiques de l’embolcall i el tipus de cèl·lules que infecten. Combinant aquests
caràcters, i per aquest ordre d’importància, s’han creat uns 3 grups de virus.
En aquesta classificació considerarem tres grups segons el tipus de cèl·lules que
infectin:

• Virus que infecten cèl·lules vegetals, per exemple, el virus del mosaic del
tabac.

• Virus que infecten cèl·lules animals. El primer virus descrit va ser el de la
febre aftosa. Cal destacar el de la ràbia, el xarampió, la grip, la rubèola, el
virus de la sida i els productors d’alguns tipus de càncer, els herpes i el de
d’hepatitis.

• Virus que infecten bacteris. Anomenats bacteriòfags; són virus complexos.
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Reproducció dels virus

La única funció dels virus és la de reproduir-se o generar còpies d’ells mateixos,
per això necessiten utilitzar la matèria i energia d’una cèl·lula hoste (paràsits
obligats). En no posseir metabolisme ni organització cel·lular, se’ls situa en el
límit entre el viu i l’inert.

Els virus, una vegada infecten una cèl·lula, poden desenvolupar dos tipus de
comportament:

• Agents infecciosos (cicle lític): produeixen la mort de la cèl·lula.

• Virus atenuats (cicle lisogènic): afegeix material genètic a la cèl·lula
hoste resultant com a agent de variabilitat genètica.

En la figura 1.2 podem veure com es produeix una infecció vírica, i diferenciar-ne
les etapes inicials següents:

1. Fase de fixació. Els virus s’uneixen per la placa basal a la coberta de la paret
bacteriana.

2. Fase de contracció. La cua es contreu i l’àcid nucleic del virus es comença
a injectar.

3. Fase de penetració. L’àcid nucleic del virus penetra al citoplasma del bacteri,
i a partir d’aquest moment pot seguir dos cicles diferents:

(a) En el cicle lític l’ADN bacterià fabrica les proteïnes víriques i còpies
d’àcids nucleics vírics. Quan hi ha prou quantitat d’aquestes molècu-
les, es produeix l’acoblament de la proteïna i l’ADN víric i s’alliberen
al medi, cosa que produeix la mort de la cèl·lula.

(b) El cicle lisogen es produeix quan el genoma del virus queda integrat
en el genoma del bacteri, no expressa els seus gens i es replica al costat
del bacteri.

Figura 1.2. Esquema del cicle lític i lisogen d’un virus bacteriòfag
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A partir de la incorporació dels virus a les cèl·lules hostes, la capacitat per vèncer
les defenses de l’hoste determinarà l’inici de la infecció. Els danys causats poden
ser: no detectables, lleus, severs, fatals, teratògens o resultar en la formació d’un
tumor.

Les mesures preventives més eficaces contra els virus són l’aplicació de
gammaglobulines i la vacunació.

1.3.2 Bacteris

Els bacteris són els microorganismes més abundants del planeta, són presents
arreu, al sòl, a l’aigua i als éssers vius.

És un grup molt divers, tant morfològicament com fisiològicament i filogenèti-
cament, i són els primers organismes cel·lulars que es van desenvolupar sobre la
Terra.

Els bacteris tenen una gran potencialitat metabòlica, participen molt activament
en tots els cicles biogeoquímics, i en alguns casos són els únics éssers vius que
porten a terme determinades reaccions químiques.

Els bacteris poden ser molt útils en les aplicacions industrials, com en les
fermentacions làcties, alcohòliques, etc. i en general en la producció d’aliments,
però també n’hi trobem de patògens -productors de malalties-, que en el cas de les
malalties laborals ens interessarà estudiar en higiene industrial.

Característiques generals del bacteris

Bacteri: Escherichia coli

Un bacteri és un organisme unicel·lular procariota que no disposa d’un nucli
vertader, és a dir, el seu material genètic (ADN) no és envoltat per membranes
(com és el cas dels eucariotes). Normalment presenten una paret cel·lular com les
plantes o els fongs, i molts d’ells es mouen utilitzant flagels.

Com podem veure en la figura 1.3, un bacteri posseeix una estructura relativament
senzilla, en la qual trobem una estructura rígida que envolta externament a la
membrana citoplasmàtica, que conforma la cèl·lula i la protegeix d’un entorn
òsmic hostil.
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Figura 1.3. Estructura general d’un bacteri

Morfològicament distingim:

• La càpsula. No és constant: conforma una capa gelatinomucosa de mida i
composició variable.

• Els cilis o flagels. No hi són més que en algunes espècies. Són filamentosos,
de longitud variable i constitueixen els òrgans de locomoció.

• La paret, que és rígida, dúctil i elàstica.

• La membrana citoplasmàtica. Se situa sota la paret. Té permeabilitat
selectiva davant les substàncies que entren i surten del bacteri, conforma el
suport de nombrosos enzims.

• El nucli. Porta el material genètic del bacteri i és format per un únic filament
d’ADN.

• Els ribosomes. Són elements granulosos que es troben al citoplasma
bacterià essencialment formats per ARN i que tenen un paper principal en
la síntesis proteica.

• El citoplasma. Conté inclusions de reserva.

Alguns bacteris tenen la capacitat de formar espores, que són formes que poden
resistir durant períodes molts llarg de temps i en condicions ambientals adverses.
Les espores són les formes de vida més resistents que es coneixen, aquesta
característica fa que s’utilitzin com a indicador per al control de qualitat del procés
d’esterilització en una autoclau. Des del punt de vista preventiu és important
indicar que, atesa seva la resistència, no tots els productes desinfectants són útils
per eliminar les espores, i creen una sensació de falsa seguretat. Les espores
conserven tota la seva capacitat infectiva, de manera que, quan les condicions
tornen a ser favorables, restableixen la seva activitat vegetativa, és a dir, la seva
capacitat de multiplicació.
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Tinció de Gram

Aquesta tècnica utilitza dos
colorants: el cristall de violeta i
la safranina. La distinció entre

aquests dos grups es basa en les
diferències de composició

química que presenten les seves
parets cel·lulars i en la presència

de la membrana externa (les
grampositives no tenen

membrana externa).

Exemple d’exotoxines

Les enterotoxines són exotoxines
que actuen en l’àmbit de l’intestí

prim com per exemple, la que
produeix Escherichia coli.

Malalties provocades per
les endotoxines

A més de síndromes
pseudogripals, febres, etc. les

endotoxines poden provocar
altres malalties com la bissinosi,

la bagassosi, la febre dels
matalassos (cotó), la del pulmó

del ramader, la febre de Malta, la
febre del gra, etc.

Classificació dels bacteris

Hi ha una sèrie de criteris que s’utilitzen a fi de caracteritzar les diferents espècies
de bacteris. Una d’elles és segons la seva morfologia cel·lular, que, com podem
veure en la figura 1.4, pot ser molt variable: forma esfèrica o ovoide (cocs),
cilíndrica (bacils), espiral (espirils), de coma (vibris), de llevataps (espiroquetes)
i filamentosa.

Figura 1.4. Exemples de diversitat morfològica bacteriana

Una altra manera de classificar els bacteris és mitjançant la tinció de Gram (en
honor a Hans Christian Gram): és el criteri més útil en un laboratori per identificar
un bacteri. Segons el resultat de la tinció els bacteris es divideixen en dos grups:
grampositius (color púrpura) i gramnegatius (color vermell).

La producció de toxines és un dels mecanismes de patogenicitat que posseeixen
alguns bacteris. Es poden distingir:

• Exotoxines. Són toxines excretades per alguns bacteris al llarg del seu
creixement i que s’alliberen al medi extracel·lular, com per exemple, la
toxina tetànica que produeix Clostridium tetani.

• Endotoxines. Els bacteris gramnegatius produeixen liposacàrids com a
part de la capa externa de la seva paret cel·lular que, en determinades
condicions, són tòxics. La inhalació d’aquestes substàncies s’ha relacionat
amb l’aparició de problemes respiratoris i de caràcter general.

Perquè l’endotoxina sigui activa ha de ser alliberada de la paret cel·lular del
bacteri, fet que passa durant la mort o la multiplicació del bacteri.

Depenent de la dosi, s’han demostrat efectes que van des de síndromes pseudo-
gripals (febre, calfreds, dolor, tos seca, pressió toràcica, etc.) a febre, hipertensió,
coagulació intravascular, o xoc letal.

La “febre dels dilluns”, una síndrome pseudogripal

Un exemple de síndrome pseudogripal és la febre dels humidificadors, una síndrome
lleu relacionada amb l’exposició a endotoxines i característica d’edificis ventilats
mecànicament en els quals hi ha sistemes d’humidificació d’aire. Els símptomes apareixen
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Divisió binària

Durant el procés de divisió
binària, una cèl·lula mare es
divideix en dues cèl·lules filla
mitjançant la formació d’una
paret cel·lular transversal i dóna
lloc a dos individus
genèticament idèntics.

Plasmidis

Molts bacteris contenen ADN
extracromosòmic circular,
anomenats plasmidis, i que són
d’extrema importància per a la
biologia molecular.

fonamentalment el dia que es torna a treballar després d’un cap de setmana, per la
qual cosa que també l’anomenem la “febre dels dilluns”, es mantenen un parell de dies
i comencen a remetre, i desapareixen durant el cap de setmana i reapareixen el dilluns
següent en tornar a la feina. Els bacteris gramnegatius, per exemple,Pseudomonas, que
poguessin estar contaminant l’aigua de l’humidificador, s’han reproduït activament durant el
període en el qual ha estat parat l’equip, i s’han dispersat a l’ambient en posar-lo novament
en funcionament.

Les espècies més conegudes que produeixen endotoxines són la Salmonella,
Enterobacter, Shigella i Escherichia coli.

S’ha comprovat que els efectes de les endotoxines varien d’unes espècies bacteria-
nes a altres, encara que totes elles són molt solubles en aigua i que la temperatura
potencia el seu efecte tòxic. Poden arribar a causar un xoc letal.

Cicle reproductiu dels bacteris

Els bacteris es reprodueixen de forma asexual. Una cèl·lula bacteriana es divideix
en dues en el que es coneix com a divisió binària.

Tot i això, un bacteri pot experimentar una variació genètica a causa d’esdeve-
niments de recombinació, com ara mutacions (canvis aleatoris en el material
genètic), transformació (la transferència lliure de proteïnes des d’una cèl·lula
bacteriana a una altra en què es troben en solució), transducció (la transferèn-
cia d’ADN víric, bacterià o d’ambdós conjuntament mitjançant bacteriòfags) i
conjugació bacteriana (la transferència d’ADN entre dos bacteris utilitzant una
estructura proteica especial anomenada pilus.

També podem trobar, a més de l’àcid nucleic propi de la cèl·lula, fragments
d’ADN extracromosòmic, anomenats plasmidis, que es transmeten per herència
a les cèl·lules filla, els quals són portadors de gens d’una gran funció biològica,
però no fonamental, per a la vida bacteriana.

Aquells bacteris que hagin adquirit nous ADN aleshores es poden dividir i
transmetre’ls a la seva descendència. Per això, molts bacteris adquireixen una
resistència als antibiòtics.

En condicions favorables, els bacteris es poden multiplicar formant agregats
visibles a ull nu anomenats colònies.

Aplicacions industrials dels bacteris

Exemples de bacteris importants a la indústria són, en el sector de l’alimentació, el
bacteri Lactobacillus bulgaricus o l’Streptococcus thermophilus per a l’elaboració
de iogurt; o el vinagre que es pot produir pel bacteri Gluconobacter suboxidans;
o també alguns saboritzants que provenen d’un bacteri conegut com a Connebac-
terium glutamicum.

A la indústria química trobem que es produeix acetona i butanol a partir del
bacteri anomenat Clostidium acetobutylicum, o alguns polisacàrids (sucres) que
es fan a partir del bacteri Xanthomonas campestris o, algunes vitamines com
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per exemple la B12 que s’obté a partir del bacteri Pseudomonas denitrificans o
el Propionibacterium.

També la indústria farmacèutica fabrica un gran nombre d’antibiòtics: el bacteri
Streptomyces,per exemple, produeix l’amfotericina B, la kanamicina, la neomici-
na, l’estreptomicina, les tetraciclines, entre d’altres, i el bacteri Bacillus brevis
produeix la gramicidina S.

Altres usos poden ser, per exemple, la producció d’insecticides biològics, que són
produïts per dos bacteris (el Bacillus thuringiensisi el Bacillus popilliae) que tenen
l’avantatge de ser menys nocius que els insecticides sintètics com el DDT; també
són utilitzats per descontaminar les aigües residuals a la indústria minera en què
la concentració de metalls pesats representa un problema significatiu.

Exemples de malalties infeccioses d’origen bacterià

En higiene industrial, són molt freqüents les malalties d’origen bacterià, de les
quals hi ha un ampli ventall tal com es pot deduir del gran nombre d’espècies
patògenes que recull l’annex II de l’RD 664/1997.

Per tal de poder-ne fer una breu classificació, els agruparem en quatre possibles
vies d’entrada a l’organisme: via digestiva (vegeu la taula 1.1), via respiratòria
(vegeu la taula 1.2), via per contacte directe (vegeu la taula 1.3) i via parenteral
(vegeu la taula 1.4).

Taula 1.1. Malalties transmeses per via digestiva

Malaltia Agent Observacions

Febre tifoide Salmonella typhi Produeix febre, malestar general, dolor abdominal, diarrees...

Febres entèriques Salmonella typhimurium És mes greu que la febre tifoide; és d’origen animal i produeix diarrees,
vòmits i nàusees.

Còlera Vibrio cholerae Una endotoxina actua sobre les cèl·lules de les mucoses provocant-hi la
pèrdua d’aigua i electròlits.

Disenteria bacteriana Shigella dysenteriae Es pot trobar en aliments contaminats, pot produir diarrees i arribar a
ser mortal.

Taula 1.2. Malalties transmesespervia respiratòria

Malaltia Agent Observacions

Diftèria Corynebacterium diphtheriae Endotoxina

Tuberculosi Mycobacterium tuberculosis Aeròbica estricta

Pesta (pesta pneumònica) Yersinia pestis Gram negatiu, aeròbica.

Infeccions estreptocòcciques Streptococcus pyogenes Gram positiu. Produeix hemòlisi.
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Taula 1.3. Malalties transmeses per contacte directe

Malaltia Agent Observacions

Carboncle Bacillus anthracis Mitjançant petites abrasions a la pell o per inhalació d’espores

Brucel·losi Brucella abortus En els animals l’agent es localitza a l’úter embarassat.

Gonorrea Neisseria gonorrheae Contacte sexual

Sífilis Treponema pallidum Contacte sexual

Taula 1.4. Malalties transmeses per via parenteral

Malaltia Agent Observacions

Tètanus Clostridium tetani Formen espores. És un anaeròbic. La infecció es produeix a les capes
internes de la pell i produeix una neurotoxina molt potent.

Gangrena gasosa Clostridium perfringens Hi ha la producció del gas hidrogen i d’endotoxines.

Leptospirosi Leptospira interrogans És una espiroqueta que provoca una infecció lleu dels rosegadors i
animals domèstics. També es pot contreure per contacte amb aigües
contaminades per l’orina.

1.3.3 Fongs

Els fongs són un grup molt ampli i divers. Amb més de 250.000 espècies conegu-
des, constitueixen un regne que inclou organismes unicel·lulars o llevats, organis-
mes filamentosos o floridures, i organismes que formen estructures fructificants,
carnoses i microscòpiques, com són els bolets. La branca de la microbiologia que
estudia aquest complex grup de microorganismes és la micologia.

Els fongs són organismes eucariotes (amb presència de membrana nuclear),
heteròtrofs (utilitzen compostos orgànics com a font de carboni) i no són
fotosintètics (no utilitzen la llum solar com a font d’energia).

La majoria dels fongs també són sapròfits, obtenen els nutrients per descompo-
sició de la matèria orgànica morta. Uns altres són paràsits: viuen a l’interior o
sobre els vegetals, animals i humans, i els causen malalties. La majoria de les
espècies de fongs patògens per a l’espècie humana són organismes sapròfits que
s’han adaptat a sobreviure en teixits humans.

Fong: Aspergillus fumigatus

Els fongs tenen una paret cel·lular de quitina (polímer de N-acetil-glucosamina),
responsable de la rigidesa del organisme.

Molts fongs contenen substàncies anomenades glicans que són molt tòxics per a
les cèl·lules animals. Els seus efectes associats són la inflamació no específica de
les vies aèries, cansament i mal de cap.
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Formació de micotoxines

Es coneixen almenys 50
compostos fúngics sobre els

quals es creu que poden causar
micotoxicosi. Deu d’aquests

compostos s’han vist que eren
cancerígens. Des de fa uns anys

s’han anat descrivint malalties
atribuïdes al consum de gra o

arròs contaminat per fongs, amb
un alt contingut de micotoxines.

L’any 1961 amb el descobriment
de l’aflatoxina i el seu poder

carcinogen es posen en marxa
nombrosos estudis sobre aquest

tipus de substància. Es comprova
que a més de les intoxicacions

alimentàries, les malalties es
poden produir per la inhalació de

micotoxines.

Els fongs poden ser organismes unicel·lulars (llevats) o estar formats per
cadenes llargues de cèl·lules anomenades hifes. Al conjunt d’hifes se
l’anomena miceli.

En la figura 1.5 podem veure el cicle de vida d’un fong. Aquests són complexos
que inclouen tant la reproducció sexual com l’asexual. Els elements reproductius
“espores” es produeixen en les dues situacions. Aquestes espores són fàcilment
transportables per l’aire.

Figura 1.5. Esquema del cicle vital dels fongs

Els fongs formen part dels microorganismes responsables de la degradació de
la matèria orgànica. Per això, el miceli, segrega uns enzims que digereixen els
substrats en què creixen. El seu creixement serà limitat per la disponibilitat
de nivells adequats d’humitat, nitrogen i alguns elements com el sofre, fòsfor i
manganès.

Durant el procés de la digestió, els fongs produeixen metabòlits que són els
responsables dels seus efectes sobre l’ésser humà; es tracta dels antibiòtics
i de les micotoxines.

Els antibiòtics, com la penicil·lina o la ciclosporina (utilitzada com a immunosu-
pressor en els trasplantaments) en general tenen efectes beneficiosos (en alguns
casos hi pot haver al·lèrgies).

Les micotoxines són substàncies orgàniques tòxiques produïdes per nombrosos
fongs. El paper de les micotoxines en la vida dels fongs no ha estat establert clara-
ment, encara que una funció important sembla ser la competició reguladora amb
altres organismes. Les micotoxines són molt diferents en estructura molecular,
des de simples moniliformes (la disposició de les quals és similar als grans d’un
collaret) fins a complicats polipèptids de pes molecular al voltant de 2.000. En
general, aquests compostos no són volàtils i romanen associats a l’estructura dels
fongs, espores incloses, o en el substrat en el qual creixen els fongs. Encara que la
formació de toxines per part dels fongs no és un procés totalment generalitzable,
es parteix de la idea que si un fong que produeix toxines és present a l’ambient,
probablement la seva toxina també hi serà.
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Exemples de micotoxines

Les aflatoxines són un exemple de micotoxines. Les aflatoxines són un grup de substàncies
produïdes per alguns fongs en petita quantitat, com a metabòlits secundaris, són
compostos altament oxigenats que són produïts per algunes soques d’Aspergillus flavus
i Aspergillus parasiticus. Es poden distingir quatre estructures fonamentals anomenades
B1, B2, G1 i G2, encara que la més estudiada és la primera. L’aflatoxina B1 mostra una
toxicitat aguda per via oral en els animals d’experimentació, i el fetge és el seu òrgan diana.
Els seus efectes crònics són notables, en especial el seu potencial cancerigen. També
s’han demostrat els seus efectes mutàgens i teratògens en mamífers.

Un altre exemple de micotoxina són els tricotecens. Són un grup de micotoxines molt
ampli (més de quaranta), derivat d’un compost terpènic de quatre cicles, l’escirpè. Són
produïdes per diversos gèneres de fongs, com: Fusarium, Cephalosporium, Giberella,
Myrothecium, Stachybotrys, Trichoderma, etc. Entre els tricotecens que han estat detectats
en cereals contaminats es troba la toxina T-2 (produït per Fusarium), nivalenol i derivats
d’aquests compostos. De les diferents formes de micotoxines, els tricotecens es troben
entre les bioquímicament més actives, són molt solubles en aigua i es poden trobar en
forma d’aerosols al medi ambient; en solució diluïda són estables sota l’acció de la llum, al
contrari de les aflatoxines, que es degraden.

La presència de tricotecens s’associa a les pràctiques agrícoles i ramaderes, encara que
la seva presència en ambients interiors no s’ha de descartar. Els efectes que poden
produir són variats com: irritació gastrointestinal (ulceració de les mucoses de la boca,
gastroenteritis), destrucció de les cèl·lules sanguínies (leucopènia), cansament, vertigen i
hipotensió o acció sobre el sistema immunitari, sobretot, sobre els macròfags.

No se sap amb certesa quins són els mecanismes que regulen la producció de
micotoxines. Al laboratori s’ha comprovat que es produeix quan les condicions
per al creixement del fong comencen a ser limitants. Altres factors que afecten la
producció de micotoxines són: la temperatura, el contingut en aigua del material
i la humitat relativa, la presència de llum, el substrat, el contingut en O2 i en CO2,
o combinacions d’alguns d’aquests factors. Tampoc no es disposa d’informació
sobre si aquests models es poden extrapolar a l’ambient en què es desenvolupen
els fongs. Per tant, el fet de trobar en un ambient espècies tòxiques no implica
necessàriament que es puguin detectar micotoxines, encara que sigui un senyal
per actuar.

Les micotoxines es troben associades a les espores, però també es poden trobar en
fragments de miceli, a la pols en suspensió i a la sedimentada. La seva captació
es fa mitjançant filtres de fibra de vidre.

Els fongs també produeixen compostos orgànics volàtils responsables de l’olor
clàssica d’humit del soterranis o locals mal ventilats. Entre els compostos més
representatius d’aquest tipus hi trobem: els aldehids, alcohols com l’etanol o
l’isopropanol, la cetona o l’acetat d’etil.

Les reaccions al·lèrgiques poden oscil·lar d’una senzilla coïssor, a símptomes,
moderats o severs, com per exemple esternuts, llagrimeig, congestió nasal, mal
de cap, febre, dificultat de respiració, mal de pit, diarrea i fins i tot la mort.

Els causants immediats de les reaccions al·lèrgiques són les espores de quasi
tots els fongs i quasi totes les persones hi són sensibles. La manifestació dels
símptomes dependrà de la susceptibilitat individual.
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Cèl·lules eucariotes

Les cèl·lules eucariotes tenen un
nucli diferenciat, format per un

nombre variable de cromosomes
i separat de la resta de la cèl·lula

per una membrana nuclear.

Les infeccions causades pels fongs s’anomenen micosis, que poden ser
sistèmiques (afecten diversos òrgans) o superficials o cutànies.

En la taula 1.5 podeu veure exemples de micosis sistèmiques i en la taula 1.6 de
micosis cutànies.

Taula 1.5. Micosis sistèmiques

Malaltia Agent Observacions

Criptococosi Crytococcus neoformans Es troba als excrements dels coloms quan estan secs i fora de la
radiació solar. Necessiten un medi alcalí i ric en sal, si no no hi poden
viure.

Histoplasmosi Histoplama capsulatum Es troba als excrements dels estornells, però necessita aigua i terra.

Candidiasi Candida albicans És un patogen oportunista que pot causar infeccions sistèmiques en
persones immunodeprimides.

Taula 1.6. Micosis cutànies

Malaltia Agent Observacions

Candidiasi Candida albicans És més freqüent trobar-la en afeccions de la pell i
de les mucoses.

1.3.4 Protozous

Els protozous són un tipus de protists. De mida d’entre 8 i 20 µm. La seva es-
tructura cel·lular és eucariota. Amb paret cel·lular de composició diversa. Tenen
diversos orgànuls cel·lulars i de característiques d’animals i vegetals diversos. La
seva organització és unicel·lular, tot i que poden formar colònies.

Alguns protozous poden ser un perill per a la salut humana i animal, ja que poden
causar malalties, com la malària o la malaltia de la son. Hi ha una gran varietat
de protists que poden habitar a ambients diferents; aigua dolça o salada, terres
i el tracte intestinal dels animals on duu a terme processos digestius decisius.
Habitualment utilitzen, com a font d’aliment, matèria orgànica en descomposició
o bacteris gramnegatius.

Protozous

Quan les condicions són adverses formen quistos capaços de resistir aquestes
condicions.

Un altre grup de protists són les algues unicel·lulars que tenen un paper important
ja que formen el fitoplàncton (que és la base de la cadena tròfica marina). La
Chroella és un tipus d’alga freqüent a les depuradores.

Els protozous d’interès clínic es divideixen en grups d’acord amb el lloc en el qual
poden causar la infecció. En la taula 1.7 en veurem alguns exemples.
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Professions amb risc

Les professions amb més risc de
malalties provocades pels
metazous són els treballadors de
la mineria i de les excavacions;
agricultors (arròs, cafè, plàtans,
cotó, sucre, tabac); fabricants de
maons, horticultors, jardiners,
etc.

Taula 1.7. Exemples de malalties causades per protozous

Lloc d’infecció Agent Observacions

Intestí Entamoeba histolytica, Gardia lamblia Poden provocar enteritis, amebiasi i giardiosi.

Sang Plasmodium falciparum, Trypanosoma gambiensis,
Leishmania

Malària Malaltia de la son Anèmia

Teixit parenquimàtic Pneumocystis carinii, Toxoplasma gondii Pneumònia Toxoplasmosi

Sistema nerviós Naegleria fowleri, Acanthamoeba sp Es troben en aigües estancades i càlides (humidificadors,
torres de refrigeració, jacuzzi).
Poden provocar meningoencefalitis, per inhalació de
quists o penetració per una ferida.

Tracte genital Trichomonas vaginalis Toxoplasmosi

1.3.5 Metazous: helmints

Els metazous són un grup d’animals pluricel·lulars, amb cicles vitals complexos i
diferents formes amb diverses fases en el seu desenvolupament. Així, és freqüent
que completin cadascuna de les fases (ou, larva i adult) en diferents hostes
(animals/ésser humà) i que la transmissió d’un hoste a un altre es faci per diferents
vies o vectors (femtes, aigua, aliments, insectes, rosegadors, etc.).

Els helmints o cucs que tenen un interès en la prevenció dels riscos professionals,
són els que coneixem com a macroparàsits. Són organismes pluricel·lulars amb
una reproducció sexual per ous i cicles vitals complexos (diversos hostes).

Helmint

Alguns representants d’aquest grup són: Ancylostoma duodenalis, Necator ameri-
canus (nematodes o cucs cilíndrics). La malaltia que causen és l’anquilostomiasi
que es caracteritza per ser una malaltia debilitant que produeix desnutrició i
anèmia.

Les femelles presents a l’intestí dipositen els ous que surten per les femtes. Per al
seu desenvolupament larvari necessiten sòls humits, càlids i rics en nutrients. Les
larves poden travessar la pell i pels vasos sanguinis i limfàtics arriben als pulmons
i a les vies respiratòries superiors des d’on són deglutides, i arriben finament a
l’intestí on s’inicia de nou el cicle vital.

Les professions amb un risc més elevat de malalties provocades pels
metazous són aquelles en les quals es produeixen les condicions necessàries
per al desenvolupament d’aquests cucs.
Les mesures preventives són: unes instal·lacions sanitàries adequades, una
educació de la població i l’ús de calçat.

L’esquistosomiasi

L’Schistoma mansoni i l’Schistoma japonicum (trematodes) causen l’esquistosomiasi, una
malaltia crònica, els símptomes de la qual moltes vegades passen inadvertits. Les
complicacions patològiques són lesions cròniques de les vies urinàries i fibrosi hepàtica.
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Malalties provocades pels
prions

Con a exemples de malalties
causades per prions, tenim la de

Creutzfeldt-Jakob,
l’encefalopatia espongiforme
bovina i altres encefalopaties
espongiformes transmissibles

d’origen animal.

Productes ineficaços

Els productes normalment
utilitzats en la desinfecció, com

el formaldehid, alcohol,
glutaraldehid, peròxid
d’hidrogen, radiacions

ultraviolades o radiacions
ionitzants, són ineficaços.

El seu cicle vital s’inicia amb la deposició dels ous mitjançant l’orina i les femtes, per poder-
se desenvolupar necessiten arribar a un rierol, canal o bassa on passen la fase larvària;
aquestes larves, que neden lliurement, són ingerides per un caragol en el qual es completen
diverses fases, les larves pateixen dos canvis fins que són expulsades com a larves que
poden travessar la pell de l’hoste definitiu, pels vasos limfàtics i sanguinis arriben al cor i
després per les venes hepàtiques i els porta als òrgans en què es completarà el cicle.

Les professions de risc són les que reuneixen les condicions per al desenvolupament
d’aquests cucs: aigua, caragols. Bàsicament, feines agrícoles.

Les mesures preventives són, a més de l’existència adequada d’instal·lacions sanitàries i
de programes d’educació de la població, el control de la població de caragols.

1.3.6 Prions

Els prions, que no són éssers vius ja que no s’ha demostrat que continguin material
genètic, sí es consideren agents biològics en l’RD 664/1997, ja que són substàncies
elaborades per éssers vius que poden provocar malalties.

Reglamentàriament els prions s’inclouen en la categoria “d’agents no
classificats”.

Els prions (proteinaceous infectious particles) no són éssers vius, sinó substàncies
químiques, encara que la seva incidència en el metabolisme animal superior o de
l’ésser humà s’assembla més al d’un microorganisme que a la d’un agent químic.

El prió és una molècula proteica amb una configuració anòmala i, per això, no pot
ser eliminada de l’organisme pels mecanismes d’hidròlisi enzimàtica habituals; a
més té la propietat d’induir la modificació de les molècules de proteïna normals,
i de convertir-les en molècules anòmales.

La conjunció d’ambdós factors, formació i no-eliminació, ofereix una acumulació
de la proteïna anòmala en certs teixits i en provoca la destrucció.

Les malalties causades per prions són molt específiques de cada espècie
animal i no són de fàcil contagi entre individus d’espècies diferents.

La principal via de contagi de les malalties causades per prions és la digestiva, per
ingestió d’aliments contaminats. També s’ha demostrat al laboratori la transmissió
mitjançant la inoculació als teixits de material contaminat; d’altra banda, no hi ha
evidències de la seva transmissió per via aèria, però no hem de baixar la guàrdia en
la formació d’aerosols, a causa del risc de transmissió indirecta per via digestiva.

Com que es tracta de molècules, els mecanismes habituals de prevenció, protecció
i tractament de malalties infeccioses (desinfecció, vacunació, tractament amb
antibiòtics, etc.) són ineficaços.
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Els mètodes de destrucció recomanats consisteixen en la utilització
d’hipoclorit sòdic al 2% o l’hidròxid de sodi 2M.

1.3.7 Altres contaminants biològics

Trobem, a part dels agents biològics habituals (virus, bacteris, fongs, protozous,
metazous i els prions), altres grups que no s’inclouen en allò que l’RD 664/1997
entén i defineix com a agents biològics, però, es poden considerar com a contami-
nants d’origen biològic, amb efectes sobre la salut. Per tant, des del punt de vista
de la prevenció, no s’hauria de descartar la seva possible presència en activitats
laborals.

Àcar

Els àcars i el pol·len són exemples de contaminants biològics que no
s’inclouen en l’RD 664/97.

Àcars

Els àcars pertanyen al grup dels aràcnids i varien de mida entre els 225 i els
425 µm, amb un pes entre 2 i 13 µg. Hi trobem nombroses espècies que es
poden desenvolupar en diferents hàbitats, com els ambients interiors, en el quals
les espècies més freqüents són: Dermatophagoides farinae, D. Pteronysinus i
Euroglyphus maynei.

Els àcars que viuen a la pols domèstica s’alimenten de les descamacions de la pell
que es desprenen durant les activitats diàries normals i que han estat humitejades,
fragmentades o descompostes. Els àcars es tendeixen a agrupar als llocs on
s’acumulen aquestes partícules, els llits, les moquetes, tapisseries, etc.

Els principals efectes per a la salut són les al·lèrgies provocades per la inhalació
de la pols que contenen, fonamentalment, enzims del seu tracte digestiu i altres
proteïnes solubles. Les reaccions més comunes són l’asma, rinitis i dermatitis
ectòpiques.

Pol·len

El pol·len de les plantes i dels arbres pot causar rinitis al·lèrgiques o asma en
individus sensibilitzats. La producció de pol·len és estacional, varia de quantitat,
segons les condicions climàtiques i geogràfiques. El pol·len de l’exterior pot entrar
a l’interior pel sistema de ventilació, les finestres obertes i ser transportat per les
persones a la seva roba i sabates.

Pol·len
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Malalties professionals

Actualment hi ha el RD 1299/
2006, de 10 de novembre, pel

qual s’aprova el quadre de
malalties professionals en el

sistema de la Seguretat Social, i
que estableix els criteris per a la

seva notificació i registre.

Teniu disponible l’RD
1299/2006 en la secció

“Annexos” del web
d’aquest crèdit.

1.4 Perills i efectes dels agents biològics contaminants

Els riscos de l’exposició als agents biològics poden ser conseqüència de dues
situacions diferents:

1. Primera quan la infecció es produeix després de l’existència d’un accident
laboral, normalment declarat, investigat ie causes quasi sempre conegudes.

2. Un altra situació és quan l’exposició és el resultat de l’exposició laboral
semblant a les que es produeixen en el camp de la higiene industrial, com
l’exposició als agents químics, en les quals el contaminant pot ser present en
a l’ambient en una concentració indeterminada que pot causar o no causar
un mal a la salut de les persones.

La conseqüència d’aquesta exposició és la de patir una malaltia infecciosa, i la
probabilitat que es manifesti el risc dependrà de la virulència del microorganisme
(nombre mínim de microorganismes per produir la infecció), el cicle biològic
del microorganisme, les condicions ambientals (han de ser compatibles amb el
desenvolupament de l’agent) i les condicions immunològiques dels treballadors.

El RD 1299/2006, de 10 de novembre, va incloure noves malalties d’origen
biològic.

1.4.1 Efectes dels agents biològics contaminants: infeccions,
al·lèrgies i toxicitat

Els principals efectes per a la salut dels agents biològics contaminants són les
infeccions, les reaccions al·lèrgiques i els efectes tòxics.

Els efectes tòxics són conseqüència de l’acció sobre els teixits o sobre les
funcions de determinades substàncies produïdes pels microorganismes com són
les endotoxines i micotoxines.

Els mecanismes de defensa poden ser diversos, entre els quals destaquem:

• La integritat de la pell. La pell i les mucoses segreguen substàncies anti-
microbianes, que poden destruir la paret cel·lular de molts bacteris. També
trobem a les vies respiratòries superiors les cèl·lules ciliades epitelials que
n’hi impedeixen el pas.

Si l’epiteli de la pell no està trencat, aquesta fa de barrera impenetrable pels
microorganismes, i queden limitades les infeccions als fol·licles pilosos i a
les glàndules sudorípares. Però cal dir que molts patògens poden penetrar
fàcilment les membranes mucoses.
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Tipus i exemples
d’immunitats

La immunitat és molt variable;
pot ser natural o adquirida,
activa o passiva, etc. Com a
exemples d’una immunitat
adquirida i activa trobem: la
immunitat humoral (producció
d’anticossos) i la immunitat
cel·lular, lligada als limfòcits B i
T.

• Les substàncies antimicrobianes. En el sèrum d’algunes espècies de
mamífers, com per exemple l’ésser humà, trobem substàncies bactericides,
com el lisozim que trobem a les llàgrimes, saliva, secrecions nasals, i les
beta lisines específicament efectives davant els bacteris grampositius.

Altres substàncies, com les fagocitines, són globulines que es troben en els
leucòcits fagocitaris i que són actives per als gramnegatius.

• Les cèl·lules fagocitàries de la sang. Els leucòcits són les cèl·lules de
defensa de l’organisme, entre les quals trobem els basòfils i eosinòfils,
que intervenen en els processos d’inflamació, els limfòcits, en la formació
d’anticossos i de la immunitat cel·lular, i els monòcits i neutròfils, que
actuen com a cèl·lules fagocitàries.

• La resposta inflamatòria. És un procés d’irritació d’un teixit, caracteritza-
da per un envermelliment, inflor, calor i dolor. A la zona de la inflamació, els
capil·lars sanguinis estan dilatats, la qual cosa fa augmentar el flux sanguini
(envermelliment), a més, les parets dels capil·lars es fan més poroses, de
manera que les proteïnes solubles escapen fora dels vasos i causen un
moviment osmòtic de fluid cap als teixits (inflamació).

• La immunitat humoral i cel·lular. Entenem per immunitat les propietats
de l’hoste que confereixen una resistència a un agent de manera específica.

El risc de contacte amb microorganismes capaços de produir substàncies
al·lèrgiques es pot produir per alguns productes d’origen animal o vegetal com
són les espores. La probabilitat que es manifesti aquesta al·lèrgia dependrà de:
les condicions ambientals (han de ser compatibles amb el desenvolupament de
l’agent) i la sensibilitat específica dels treballadors.

La toxicitat s’associa als microorganismes com els bacteris i fongs, capaços de
produir substàncies com les endotoxines, exotoxines, compostos orgànics volàtils
i micotoxines.

La probabilitat que es manifesti el risc dependrà de l’establiment de les condicions
de treball en les quals no es produeixin la dispersió del fong o bacteri (ordre i
neteja) i de l’adopció de mesures per tal d’evitar la seva ingestió.

Podem veure en la figura 1.6 la relació dels conceptes d’infecció, toxicitat i
al·lèrgia, amb el microorganismes o substàncies que les provoquen.

Figura 1.6. Toxicitat, infecció i al·lèrgia



Riscos químics i biològics ambientals 30 Riscos biològics

En la taula 1.8 s’enumeren diferents agents biològics, quina part o unitat d’ells pot
produir efectes en els humans i on els podem localitzar.

Taula 1.8. Efectes dels agents biològics

Categoria Unitat Agent Efectes primaris en humans Fonts interiors

Bacteris Organismes Legionella Pneumònia Torres de refrigeració

Espores Thermoactinomyces Pneumònia hipersensitiva Aigua calenta, superficies humides
calentes

Productes Endotoxines Febre, calfreds Aigua estancada

Fongs Organismes Sporobolomyces Pneumònia hipersensitiva Superficies humides

Espores Alternaria Asma, rinitis Aire exterior, superficies humides

Histoplasma Infecció sistèmica Excrements d’aus

Antigèns Glicoproteïnes Asma, rinitis -

Toxines Aflatoxines Càncer Superficies humides

Compostos
orgànics volàtils

Aldehids Mal de cap, irritacions de les
membranes mucoses

Superficies humides

Protozous Organismes Naegleria Infecció Reservoirs d’aigua contaminada

Antigèns Acanthamoeba Pneumònia hipersensitiva Reservoirs d’aigua contaminada

Virus Organismes V. Grip Infecció respiratòria Hostes humans

Artròpodes Femtes Dermatophagoides Asma, rinitis Pols domèstica

Plantes Pol·len Ambrosia Asma, rinitis Aire exterior

1.5 Riscos d’exposició i de contagi

Perquè tingui lloc una exposició a l’agent contaminant, aquest ha d’entrar en
contacte amb les persones i, per tant, s’haurien de complir les condicions següents:

• L’agent ha de ser present a l’ambient, és a dir, hi ha de haver uns reservoris
que mantinguin la vida dels microorganismes. Els reservoris més usuals
són: el sòl, l’aigua contaminada, els animals, els humans i altres materials
sobre els quals puguin proliferar.

• En aquests reservoris, els microorganismes es multipliquen normalment en
funció dels nutrients disponibles. Se’n produeix la proliferació.

• En últim lloc, hi ha de haver una dispersió, que els permeti arribar a nous
reservoris. Per exemple, quan els reservoris són les persones, el simple fet
de parlar, esternudar o tossir dispersa a l’aire un aerosol que pot contenir
microorganismes. Altres processos de dispersió són: l’agitació de les
aigües, la neteja del sòl o de les zones en les quals s’acumuli brutícia, la
manipulació de materials contaminats, el mateix funcionament dels sistema
de ventilació i climatització, etc.
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Patogenicitat

Definim patogenicitat com la
capacitat que un microorganisme
guanyi els sistemes de defensa de
l’hoste (pell, substàncies
antimicrobianes, cèl·lules
fagocitàries, sistema immunitari)
i arribi a produir la malaltia.

Agents biològics, per via
respiratòria

Alguns exemples d’agents
biològics que entren per via
respiratòria són el bacil de Koch,
responsable de la tuberculosi
(també pot ser-ho per via
digestiva), el de la diftèria, el
citomegalovirus, els rinovirus i
les espores de fongs. També
podem destacar la pols procedent
de la neteja, del procés productiu
i dels sistemes de ventilació
artificial sense un manteniment
adequat.

La interacció entre un agent biològic i l’ésser humà no ha de provocar de
manera necessària una malaltia o un dany per a la salut.

Perquè es produeixi un efecte negatiu per a la salut d’un ésser humà quan
interaccioni amb un agent biològic és necessari que es produeixin les condicions
següents:

1. L’agent biològic ha de ser patogen. Aquesta és una característica de la
pròpia espècie i segons la capacitat de fer mal a les cèl·lules d’una espècie
d’una mateixa soca és el que definim com a virulència. Així també podem
definir com a dosi infectiva el nombre d’individus necessaris perquè puguin
produir una malaltia. Aquesta xifra està lligada al grau de patogenicitat i
virulència de l’agent.

2. Hi ha d’haver un reservori, o sigui, un lloc amb un substrat alimentari, en
el qual hi hagi a més condicions ambientals que permetin que un nombre
suficient de microorganismes visqui i es reprodueixi.

3. L’agent biològic s’ha de dispersar, o sigui, ha de ser capaç de desplaçar-se
per l’entorn sobre algun suport o portador, per exemple, bioaerosols, vectors
com els mosquits, rates, etc.

4. Hi ha d’haver una via d’entrada a l’organisme del nou hoste: inhalació,
ingestió, esquerdes a la pell, membranes mucoses, via parenteral, etc.

5. El nou hostatger ha de ser susceptible a l’agent. Així podem definir la
susceptibilitat de l’hoste com un debilitament dels sistemes de defensa, que
fan que un microorganisme innocu per a la població sana esdevingui patogen
per als individus especialment sensibles (edat, hàbits, tractaments mèdics,
etc.).

Si alguna de les condicions necessàries perquè es produeixi un efecte negatiu
sobre la salut d’un ésser humà no es compleix, no és possible l’aparició d’una
malaltia. Aquestes condicions defineixen la cadena d’infecció i les diferents
estratègies preventives tenen com a objectiu trencar aquesta cadena en algun
o diversos dels seus esglaons.

1.5.1 Les vies d’entrada

Les vies d’entrada dels agents biològics són semblants a les dels contaminants
químics, encara que seran condicionades pels sectors d’activitat i les operacions
que s’hi facin. Són les següents:

1. Via respiratòria. És la inhalació dels agents biològics presents a l’aire,
normalment associades a partícules sòlides o líquides, formant el que
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Exemples d’agents
biològics, per via digestiva

Alguns exemples d’agents
biològics que penetren per via

digestiva són els enterovirus,
enterobacteris, helmints i

protozous. Així, el virus de
l’hepatitis A es transmet

principalment per via fecal-oral,
mitjançant aliments i begudes

contaminades, en ser excretat per
l’organisme per via fecal.

anomenen un bioaerosol. Els mecanismes de formació dels bioaerosols són
molt variats, per exemple, agitació de cultius microbiològics, centrifuga-
ció de mostres biològiques, autòpsies, naixement d’animals, inoculacions
intranasals, processos de condicionament de l’aire (torres de refrigeració,
humidificadors).

2. Via dèrmica. L’agent biològic, o el material que el conté, entra en contacte,
ja sigui directe o indirecte, amb la pell i les mucoses de la persona. De
vegades, són gotes de mida gran del bioaerosol les que es dipositen a les
mans, ulls o a les vies respiratòries superiors (boca, nas i gola); d’altres, és
el contacte directe amb persones infectades o amb les seves ferides, i també
el contacte amb objectes contaminats, roba, objectes o instruments, sang i
altres fluids biològics.

Podem incloure també aquí la via ocular (conjuntiva). La contaminació
es genera per la projecció d’aerosols (esquitxades) infectades sobre la
mucosa ocular, mitjançant els oculars dels microscopis i altres aparells
òptics contaminats, així com la projecció de gotetes dels medis de cultiu
infecciosos.

3. Via digestiva. En general, es produeixen per la ingestió d’aliments o
begudes contaminats i per la transmissió mans-boca (neteja inadequada
de les mans), onicofàgia (menjar-se les ungles), mossegar el llapis, fumar.
També, però amb una importància menor, per la ingesta de sang, fluids o
cultius contaminats (pipetejar directament amb la boca).

4. Via parenteral. És l’entrada de l’agent biològic a les capes profundes de
la pell causada per punxades, talls, ferides, mossegades, esgarrapades o
picadures d’insectes. Habitualment es produeix de manera accidental, com
pot passar amb l’arbovirus, la brucel·la i el virus causant de la ràbia.

L’entrada d’agents biològics per via respiratòria, dèrmica i digestiva són les
més habituals; la parenteral és més estranya, encara que és molt normal en
professionals sanitaris.

És important el control de la via parenteral. La coincidència de la manipulació
de material potencialment infecciós i de material punxant pot obrir una via de
penetració de la infecció. Encara que aquestes circumstàncies es produeixin
principalment en l’activitat sanitària, no hem d’oblidar les activitats de neteja i
sanejament.

1.6 Classificació dels agents biològics, segons el risc d’infecció

La classificació dels agents biològics és determinada per l’article 3 de l’RD
664/1997, de 12 de maig.
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Cadascun dels quatre grups en què podem classificar els agents biològics es
caracteritzen pel següent:

• Agent biològic del grup 1. Agent biològic que resulta poc probable que
desenvolupi una malaltia a l’ésser humà.

• Agent biològic del grup 2. Agent biològic que pot desenvolupar una
malaltia a l’ésser humà, i pot suposar un perill per als treballadors. És poc
probable que es propagui a la col·lectivitat; generalment hi ha una profilaxi
o tractament eficaç.

• Agent biològic del grup 3. Agent patogen que pot causar una malaltia greu
a l’ésser humà i presenta un problema seriós per als treballadors, hi ha el
risc que es propagui a la col·lectivitat, però generalment hi ha una profilaxi
o tractament eficaç.

• Agent biològic del grup 4. Agent patogen que causa una malaltia greu a
l’ésser humà i suposa un perill seriós per als treballadors. Hi ha moltes
probabilitats que es propagui a la col·lectivitat i generalment no hi ha una
profilaxi o un tractament eficaç.

Els agents biològics es classifiquen en quatregrups (1, 2, 3 i 4) d’acord amb
el risc d’infecció, segons els criteris següents:

• Patogenicitat: capacitat de l’agent per produir la malaltia.

• Risc de contagi per als treballadors.

• Tipus de transmissió.

• Probabilitat de propagació a la col·lectivitat.

• Existència de tractament i/o profilaxi eficaç.

La legislació espanyola, l’RD 664/1997, publica una llista exhaustiva d’agents
biològics classificats segons els criteris descrits anteriorment.

La classificació d’un agent en un grup de risc determinat implica establir una
sèrie d’estratègies de prevenció determinades.

En la taula 1.9 fem un resum que ens pot aclarir els diferents grups d’agents
biològics que ha establert la legislació de l’RD 664/1997.

Taula 1.9. Classificació dels agents biològics segons l’RD 664/1997

Agents biològics Causen malaltia a
l’ésser humà

Risc de contagi
per als

treballadors

Propagable a la
col·lectivitat

Profilaxi o
tractament

Grup 1 Poc probable - - -

Grup 2 Pot causar malaltia Pot suposar-lo Poc probable Sí
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Indicacions addicionals de
la guia tècnica

A. Possibles efectes al·lèrgics.

D. La llista dels treballadors
exposats a l’agent s’ha de

conservar durant més de 10 anys
després de l’última exposició.

T. Producció de toxines.

V. Vacuna eficaç disponible.

(*). Normalment no infecciós a
través de l’aire.

“spp”. Altres espècies del gènere,
a més de les explícitament

indicades, poden constituir un
risc per a la salut.

Taula 1.9 (continuació)

Agents biològics Causen malaltia a
l’ésser humà

Risc de contagi
per als

treballadors

Propagable a la
col·lectivitat

Profilaxi o
tractament

Grup 3 Malaltia greu Perill seriós Risc de
propagació

Sí

Grup 4 Malaltia greu Perill seriós Moltes
probabilitats

No

Aquest criteri de classificació en quatre grups només té en compte els efectes
infecciosos de la majoria dels microorganismes vius. Cal recordar altres tipus
d’efectes com ara trastorns de tipus tòxic, processos al·lèrgics i/o irritants produïts
majoritàriament pels productes derivats d’aquests agents.

Així podem veure que el grau de perillositat d’un agent augmenta, en conseqüèn-
cia, amb el nombre del grup al qual pertany, des de l’1, en què es troben els agents
que més difícilment poden causar una malaltia, fins al 4, en què es troben els més
perillosos.

En l’annex II de l’RD 664/1997 hi ha una llista dels agents biològics amb els
seus noms, separats per categories (paràsits, fongs, virus, bacteris i similars),
amb el nombre del grup al qual pertanyen (2, 3 o 4), i la indicació de
possibles efectes al·lèrgics i/o tòxics en aquells que els presentin, així com
les indicacions addicionals.

En la llista dels agents biològics de l’annex II de l’RD 664/1997 es poden
trobar unes indicacions addicionals en la columna de notes o al costat del nom
científic. Aquests símbols ens donaran pautes per tenir en compte a l’hora de
fer una avaluació de riscos i preveure les mesures preventives i/o correctores en
l’exposició biològica.

Aquesta classificació dels agents biològics s’ha fet considerant els seus possibles
efectes sobre els treballadors sans. No s’han tingut en compte els efectes
particulars que poden patir els treballadors la sensibilitat dels quals pot ser afectada
per altres causes, com una patologia prèvia, medicació, trastorns immunitaris,
embaràs o lactància.

A la vegada hem de fer atenció als punts següents:

• La no-inclusió en la llista d’un agent determinat no vol dir que automàtica-
ment pertanyi al grup 1.

• En la llista no s’inclouen els microorganismes genèticament modificats, atès
que són objecte d’una reglamentació específica (annex 1 de la guia tècnica).

• En el cas dels agents per als quals s’indica tan sols el gènere, s’han de
considerar exclosos de la classificació les espècies i soques no patògenes
per a l’ésser humà.

• Tots els virus no inclosos en la llista que hagin estat aïllats en els éssers
humans s’han de considerar classificats com a mínim al grup 2, llevat que
l’autoritat sanitària digui que és innecessari.
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Per aprofundir sobre la
classificació dels agents
biològics consulteu la
secció “Annexos” que
trobareu al web d’aquest
crèdit.

Quan una soca estigui atenuada o hagi perdut gens de virulència ben coneguts, no
serà necessàriament aplicable la contenció requerida per a la classificació de la
soca mare.

Per als agents biològics normalment no infecciosos a través de l’aire, assenyalats
amb un asterisc en la llista, podrà prescindir d’algunes mesures de contenció
destinades a evitar la seva transmissió per via aèria (llevat que ho indiqui l’autoritat
sanitària). Per als paràsits no serà necessari aplicar algunes mesures de contenció
en les etapes no infeccioses del seu cicle.

La classificació dels agents de la taula 1.10 s’ha efectuat atenent els seus possibles
efectes sobre els treballadors sans.

Taula 1.10. . Exemples d’agents biològics classificats

Tipus Grup Agent Malaltia

Bacteris 1
2
3
4

No s’hi classifiquen.
Legionella pneumophila Mycobacterium tuberculosis
No n’hi ha de classificats en aquest grup.

Pneumònia
Tuberculosi

Virus 1
2
3
4

No s’hi classifiquen.
Virus de la grip
Virus d’hepatitis B
Virus d’Ebola

Grip
Hepatitis B
Febre hemorràgica

Fongs 1
2
3
4

No s’hi classifiquen.
Penicillum sp
Histoplasma capsulatum
No n’hi ha de classificats en aquest grup.

Sensibilitzacions

Paràsits 1
2
3
4

No s’hi classifiquen.
Taenia saginata
Leishmania donovani
No n’hi ha de classificats en aquest grup.

Tènia
Leishmaniosi

1.7 Normativa i documentació sobre agents biològics perjudicials

Hi ha una àmplia normativa i documentació específica referent als agents biolò-
gics.

Pel que fa a la normativa, s’hi inclouen els textos legals que s’han de tenir en
compte a l’hora de realitzar l’avaluació dels riscos biològics, tant de manera
general com més específica, d’un tipus determinat de microorganisme.

Pel que fa a la documentació específica, l’INSST ha elaborat una extensa do-
cumentació en què es marquen pautes d’actuació i es dóna informació sobre
l’actuació en higiene industrial dels agents biològics. Aquestes pautes s’han
elaborat recollint les actuacions internacionals d’organismes tan importants com
l’ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists).
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1.7.1 Normativa general

Sobre agents biològics tenim la legislació següent a escala de l’Estat espanyol:

Article 6 de l’LPRL

L’LPRL “determina el nucli bàsic de garanties i responsabilitats per a establir un nivell
adequat, de protecció de la salut dels treballadors”.

• La Llei 31/1995, del 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL).

• RD 664/1997, del 12 de maig, sobre protecció dels treballadors contra
els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball.
Aquest Reial decret transposa al Dret espanyol la Directiva 90/679/ CEE,
de 26 de novembre, la posterior modificació per la Directiva 93/ 88/CEE,
de 12 d’octubre, i l’adaptació al progrés tècnic per la Directiva 95/30/CE,
de 30 de juny.

L’RD 664/1997, del 12 de maig, és una normativa bàsica sobre agents
biològics perjudicials.

• Ordre de 25 de març de 1998, “per la que s’adapta en funció del progrés
tècnic l’RD 664/1997, de 12 de maig, sobre protecció dels treballadors
contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el
treball”.

• Directiva 2000/54/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de
setembre de 2000, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos
relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball.

1.7.2 Normativa específica

Tenim una nombrosa legislació específica que podeu consultar als Annexos.

1.7.3 Documentació

Podem trobar la documentació tècnica sobre els agents biològics a l’Institut
Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST). Hi trobem nombroses notes
tècniques de prevenció (NTP), que fan referència als agents biològics, tant en la
seva descripció com en la identificació, avaluació i les mesures de prevenció i
protecció.

Degut a la situació actual tant excepcional causada pel nou coronavirus, cal ser
molt rigurós en la informació que es posa a disposició dels treballadors, de manera
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que el tècnic de prevenció té una responsabilitat molt gran a l’hora de seleccionar
i facilitar aquesta informació.
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2. Generació de contaminants biològics

Els riscos professionals originats per l’exposició als contaminats biològics es
donen en aquelles activitats que, per les seves pròpies característiques, poden
facilitar el contacte del treballador amb un o diversos agents biològics.

Per a això cal analitzar tots els riscos derivats de les activitats professionals en què
els treballadors estan o poden estar exposats a agents biològics: microorganismes,
cultius cel·lulars i paràsits interns, capaços d’originar qualsevol tipus d’infecció,
al·lèrgia o toxicitat.

Així, és important conèixer com es generen els possibles focus dels agents
biològics, tant pel que fa a una manipulació deliberada, com a una exposició
incidental, a fi de poder-los avaluar correctament i poder-los prevenir.

2.1 Possibles orígens i focus dels contaminants biològics de
l’ambient de treball

Per poder contraure una infecció, és necessari que coincideixin una sèrie de cir-
cumstàncies amb relació a tres elements: el microorganisme, la via de transmissió
i la pròpia persona.

Els microorganismes patògens es desenvolupen dins l’organisme humà o dins
l’organisme animal. Les persones o animals portadors de microorganismes no
sempre estan malalts, a vegades, es tracta de portadors sans que no pateixen la
malaltia, però sí que poden transmetre-la.

Conèixer els principals mecanismes de transmissió dels diferents microorganis-
mes és una eina bàsica per a la prevenció i protecció dels treballadors.

Exemples d’activitats de risc

Alguns exemples d’activitats de risc segons el tipus de transmissió són aquests:

• Transmissió de persona a persona: personal sanitari, personal de seguretat, mestres, etc.

• Transmissió d’animal a persona (zoonosi): veterinaris, ramaders, indústries làcties,
escorxadors, etc.

• Transmissió mitjançant d’objectes o material contaminats: personal de neteja, sanejament
públic, agricultors, cuiners, miners, indústries de la llana, pells i cuir, etc.

En la taula 2.1 podem veure un resum de les diferents activitats relacionades amb
els factors de risc que els són implícits i alguns exemples de possibles malalties
relacionades.



Riscos químics i biològics ambientals 40 Riscos biològics

Exemples d’ús intencionat
d’agents biològics

Com a exemples d’activitats en
les quals hi ha intenció d’utilitzar

agents biològics tenim els
laboratoris de diagnòstic

microbiològic, els treballs de
recerca o els processos

industrials biotecnològics.

Taula 2.1. Activitats de risc amb agents biològics

Activitat Malalties Factors de risc

Laboratori Hepatitis
Sida
Zoonosi

Manipulació de material biològic
Manipulació d’animals
Cultius de microorganismes

Personal sanitari Hepatitis
Sida
Herpes
Tuberculosi
Altres infeccions

Tracte amb malalts sense
prevenció adequada
Manipulació de material biològic i
instrumental contaminats

Indústries làcties Brucel·losi
Tuberculosi bovina

Manipulació d’animals
Contacte amb llet contaminada

Indústries de la llana Carboncle (àntrax)
Febre Q

Contacte amb llanes d’animals

Agricultura i ramaderia Zoonosi
Tètanus
Paràsits

Contacte amb animals
Manipulació d’eines
Mosquits
Sòl i aigua contaminats

Indústria del cuir Carboncle (àntrax)
Febre Q

Contacte amb pells d’animals

Producció d’adob orgànic Zoonosi
Tètanus
Parasitosi

Contacte amb fems
Contacte amb farina d’ossos

Sanejament públic Leptospirosi
Tètanus
Hepatitis

Contacte amb aigües residuals i
fangs de depuració

Neteja urbana Leptospirosi
Erisipela
Febre tifoide
Hepatitis

Contacte amb brossa i rates
Aigua i terres contaminades

Treballs a mines, rases i
clavegueres

Anquilostomiasi
Leptospirosi
Tètanus

Contacte amb terra contaminada
Eines contaminades

Veterinaris, cura d’animals Zoonosi Contacte amb animals

Les activitats laborals en les quals podem trobar la presència d’agents biològics,
les podem agrupar, segons el que disposa l’RD 664/1997 en activitats en què hi
ha una intenció deliberada d’utilitzar agents biològic i activitats en què no hi ha
una intenció deliberada de manipular agents biològics.

2.2 Activitats en les quals hi ha una intenció deliberada d’utilitzar
agents biològics

Les activitats en les quals hi ha una intenció deliberada d’utilitzar agents biològics
estan relacionades amb els treballs en què es manipulen de manera intencionada
agents biològics cultivant-los o concentrant-los. La taula 2.2 mostra les activitats
més representatives.

Taula 2.2. Activitats amb intenció deliberada d’utilitzar agents biològics

Sector d’activitat Exposició

Indústria farmacèutica Fabricació d’antibiòtics, vacunes, enzims
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Taula 2.2 (continuació)

Sector d’activitat Exposició

Indústria alimentària Fabricació de formatges, cervesa, iogurt

Indústria química Producció d’alcohol

Laboratori de diagnòstic microbiològic Manipulació de cultius

Laboratori de recerca Manipulació d’animals infectats

2.3 Activitats en les quals no hi ha una intenció deliberada de
manipular agents biològics

Les activitats en les quals no hi ha una intenció deliberada de manipular agents
biològics són activitats en les quals és possible l’exposició a agents biològics,
malgrat que aquestes activitats no impliquin el seu ús deliberat. La taula 2.3 mostra
les activitats més importants.

Taula 2.3. Activitats en què no hi ha una intenció deliberada de manipular agents biològics

Sector d’activitat Exposició

Treballs a centres de producció d’aliments Tractament i conservació de carns, peix, vegetals,
cereals, etc.

Treballs agraris Treballs agropecuaris, cultiu de la terra i cura dels
animals

Treballs amb animals Atenció veterinària, indústria de la llana, indústria de
les adoberies, escorxadors, etc.

Assistència sanitària Activitats d’atenció als malalts, activitats de serveis i
manteniment a institucions sanitàries

Treballs a laboratoris clínics (excepte els de
diagnòstic microbiològic)

Manipulació de material biològic d’origen animal i/o
d’origen humà

Recollida i tractament de residus Contacte amb terres contaminades, escombraries,
clavegueram, abocadors, etc.

Treballs a instal·lacions depuradores d’aigües
residuals

Contacte amb aigües residuals i fang de depuració

A continuació veurem una sèrie d’exemples dels diferents microorganismes que
ens podem trobar en activitats en les quals no hi ha una intenció deliberada de
manipular-los, però en què també hi ha un risc d’infecció:

1) Treballs a centres de producció d’aliments. En aquests treballs són freqüents
les dermatosis produïdes per sensibilització a proteïnes microbianes, les zoonosis
i algunes alteracions respiratòries derivades dels treball en ambients de pols i
al·lèrgens (taula 2.4).

2) Treballs agraris, mineria construcció, excavacions. En aquest grup s’in-
clouen els treballadors de vivers, jardiners, treballadors d’explotacions agrícoles,
agropecuàries, talladors, forestals, treballadors subterranis, geòlegs, biòlegs i
botànics que treballin en contacte amb la terra (taula 2.5).



Riscos químics i biològics ambientals 42 Riscos biològics

Taula 2.4. Exemples d’agents biològics relacionats amb els centres de producció d’aliments

Àrea de treball Agents biològics

Industria làctia Tuberculosi bovina
Brucel·losi
Listeriosi
Salmonel·losi (Salmonella sp.)
Intoxicacions alimentàries (Staphilococcus aureus)
Enteritis vibriònica (Campylobacter )
Diarrees coliformes (Escherichia coli)
Shigel·losi (Shigella sonnei)
Febre Q (Coxiella burnetti)

Farina Fongs i paràsits a la pols (Aspergillus, Penicillum)
Àcars (Tyroglyphus siro, Aleurobius farinae,
Glycophagus domesticus)

Refinat del sucre Bagassosi: fongs (actinomicetals termòfils)

Conserva d’aliments Vegetals: amebiasi (Entamoeba histolyca),
candidiasi (Candida albicans)
Carn: àntrax, tuberculosi, brucel·losi, intoxicacions
alimentàries (Bacilus cereus, Streptococcus faecalis,
E. Faecium), hepatitis A.
Peix: intoxicacions alimentàries (Vibriuo
parahemolyticus), còlera (Vibrio cholerae),
erisipeloide (Erysipelotrix rhusiopatiae).

Industries de la carn (escorxadors) Brucel·losi
Intoxicacions alimentàries (Staphilococcus sp.,
Streptococcus sp., Clostridium perfringens)
Hidatidosi
Carboncle
Tuberculosi bovina
Leptospirosi
Febre Q
Psitacosi
Tètanus Botulisme (Clostridium botulinum)
Toxoplasmos
Tinyes (Tricophyton sp., Epidermophyton sp.,
Microsporum sp.)
Anisakis

Olis vegetals Cacauet amb floridura (Aspergillus niger )

Taula 2.5. Exemples d’agents biològics relacionats amb treballs agraris, mineria, construcció, excavaci-
ons

Àrea de treball Agents biològics

Generals Tètanus
Rinosporidiosi
Esporotricosi
Blastomicosi
Coccidiomicosi
Histoplasmosi
Helmintiasi
Carboncle

Freqüents en mineria Helmintiasi
Anquilostomiasi
Micosi
Esporotricosi
Zoonosi: leptospirosi

Freqüents associats al reg amb aigua estancada Helmintiasi

Freqüents associats a l’ús de femtes com a
fertilitzant

Amebiasi
Ascaridiasi
Anquilostomiasi
Febre tifoide
Salmonel·losi

Associats a malalties transmeses per
artròpodes/insectes

Paparra (malaltia de Lyme, febre botonosa)
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Taula 2.5 (continuació)

Àrea de treball Agents biològics

Freqüents en els cultivadors d’arròs Tètanus
Anquilostomiasi
Esquistosomiasi
Leptospirosi
Tinya
Candid\\a Estafilococ
Rhizopus parasitans
Sarna

3) Treballs a centres sanitaris. Inclouen l’assistència sanitària, serveis d’aïlla-
ment, anatomia patològica, odontòlegs, podòlegs, acupuntors, ambulàncies, assis-
tència a malalts al domicili, laboratoris clínics de diagnòstic, recercai docència,
personal de neteja i bugaderia, tatuatges (taula 2.6).

Taula 2.6. Exemples d’agents biològics relacionats amb treballs a centres sanitaris

Àrea de treball Agents biològics

Infeccions víriques Rubèola
Xarampió
Parotiditis
Hepatitis A, B i C
VIH
Varicel·la
Herpes
Grip

Infeccions bacterianes Tuberculosi
Meningitis meningocòccia
Tos ferina
Diftèria
Legionel·losi
Salmonel·losi
Shigel·losi
Intoxicacions alimentàries

Fongs Càndides
Aspergil·losi

Altres Giardiosi (Giardia lamblia) Ascariasi (Ascaris
lumbricoides) Criptosporidiosi (Cryptospòridium sp.)

4) Treballs en unitats d’eliminació de residus i instal·lacions depuradores
d’aigües. Són treballadors de tractament de residus i depuradores, escombriaires,
recollida i transport i eliminació de contaminants biològics, netejadors en general,
etc. (taula 2.7).
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Factors que potencien el
risc d’infeccions

L’edat, possibles malalties
subjacents, determinats

tractaments amb antibiòtics,
corticosteroides o altres agents
immunosupressors, l’aplicació

de radioteràpia, el trencament de
la primera barrera de defensa
causada per les intervencions

quirúrgiques, l’anestèsia, l’ús de
catèters, etc., són factors propis

de l’hoste que poden potenciar la
susceptibilitat de les persones a

la infecció.

Taula 2.7. . Exemples d’agents biològics amb relació a treballs d’eliminació de residus

Àrea de treball Agents biològics

Eliminació de residus Tètanus (Clostridium tetani)
Leptospirosi (Leptospira interrogans)
Listeriosi (Listeria monocytogene)
Brucel·losi
Febre tifoide
Diarrees coliformes (Escherichia coli)
Salmonel·losi (Salmonella sp.)
Shigel·losi (Shigella sonnei)
Enteritis vibriònica (Campylobacter )
Intoxicacions alimentàries (Streptococcus faecalis,
Aecidium, Clostridium perfringens, Staphylococcus
sp., Streptococcus sp.)
Yersiniosi (Yersinia enterocolitica)
Bacteris gramnegatius (endotoxines)
Legionel·losi (Legionella sp.)
Hepatitis víriques (VHA, VHB, VHC, etc.)
Virasis: enterovirus, rotavirus, etc.
VIH
Febre Q
Amebiasi (Entamoeba histolytica)
Giardiosi (Giardia lambia)
Criptosporidiosi (Criptosporidium)
Ascariasi (Ascaris)
Tricuriasi
Equinococcosi
Tènies
Esquistosomiasi
Fongs (Candida albicans)

Altres activitats exposades a agents biològics

Hi ha moltes altres activitats laborals que porten associada una exposició als agents
biològics, d’alguna o altra manera:

• Un primer grup format per policies, bombers, funcionaris de presons, forces armades,
socorristes, etc., en què les malalties més freqüents provocades per agents biològics són
VIH, virus de l’hepatitis, tètanus.

• Un segon grup format per treballadors de la docència, guarderies, asils, en què les infeccions
més freqüents són malalties pròpies de la infància (rubèola, xarampió, parotiditis, varicel·la,
etc.), VIH, grip, tuberculosi.

2.3.1 Treballs a centres sanitaris

Als centres sanitaris els focus humans generadors de microorganismes infecciosos
poden ser: pacients, treballadors i, de vegades, visitants, que es trobin en qualsevol
de les situacions següents: malaltia en fase aguda, malaltia en període d’incubació,
que hi hagi colonització per l’agent infecciós, però sense símptomes aparents de
la malaltia, o que siguin portadors crònics de l’agent infecciós.

Altres fonts de microorganismes infecciosos poden ser: la flora endògena del propi
pacient, així com altres objectes, equips, superfícies, inclosos els medicaments
contaminats.

La resistència de les persones a l’acció dels microorganismes patògens pot variar
considerablement. Algunes persones poden ser immunes a la infecció o poden ser
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capaces de resistir la colonització per un agent infecciós; en d’altres, exposades
al mateix agent, es poden establir relacions comensals amb l’agent, i que es
converteixin en portadors asimptomàtics; finalment, unes altres desenvoluparan
la malaltia.

Les rutes de transmissió dels microorganismes són diverses, en molts casos
úniques, però alguns agents infecciosos poden ser transmesos per més d’una ruta
alhora. Es poden considerar cinc rutes de transmissió principals:

Transmissió per contacte

1) Transmissió per contacte. És la ruta de transmissió més important i freqüent
de les infeccions hospitalàries. Es classifica en dos grups:

1. Transmissió per contacte directe. Suposa el contacte entre els cossos i
la transferència física de microorganismes entre la persona infectada o
colonitzada i l’hoste susceptible. Normalment això pot ocórrer en moure
un pacient, en banyar-lo o en fer qualsevol altra activitat que impliqui el
contacte directe (pell amb pell). La transmissió per contacte directe pot
ocórrer entre pacients i treballadors i entre pacients.

2. Transmissió per contacte indirecte. Suposa el contacte entre l’hoste sus-
ceptible i un objecte contaminat, per exemple: instruments, agulles, robes,
mans brutes o guants que no han estat canviats entre un pacient i un altre.

Alguns exemples de microorganismes transmesos per aquesta ruta són: Clostridi-
um difficile i Staphylococcus aureus, resistent a la meticil·lina (MARSA).

MARSA

L’aparició de l’Staphylococcus aureus, resistent a la meticil·lina (MARSA) i que
freqüentment també és resistent a altres antibiòtics, ha complicat notablement el tractament
de moltes infeccions estafilocòciques en oferir molt poques alternatives terapèutiques.

L’aparició de brots epidèmics als hospitals ha donat pas a una situació endèmica que s’ha
anat expandint a altres hospitals. Actualment no es pot considerar cap hospital lliure del
risc d’infeccions per MARSA.

El mecanisme de transmissió més important és el contacte amb el pacient a través de
les mans contaminades del personal sanitari que l’atén. El personal sanitari pot ser un
portador transitori, pel contacte amb les mans amb un pacient que té MARSA, o bé un
portador estable a les foses nasals.

El control de les infeccions ocasionades pel MARSA als hospitals és un esforç col·lectiu
i depèn del tractament i aïllament correctes dels pacients infectats i també de la detecció
precoç dels portadors. Per tal d’impedir-ne la difusió, és necessari establir unes normes
clares d’actuació i seguir-les de forma escrupolosa.

2) Transmissió per gotetes. En teoria aquesta ruta de transmissió pertany a la
categoria anterior, transmissió per contacte, no obstant això, aquest mecanisme
particular de transmissió mereix una classificació diferent.

Transmissió per gotetes

En tossir, esternudar, parlar i durant determinades pràctiques com els aspirats pul-
monars i les broncoscòpies, les persones generen aerosols formats per partícules
de diferent grandària; les més grans ( > 5 µm de diàmetre), tendeixen a sedimentar
ràpidament en un radi no superior a 1 metre des del focus de generació, així doncs,
es poden dipositar a les mans, i mucoses de boca, nas i ulls. Aquest tipus de
transmissió no s’ha de confondre amb la transmissió aèria.
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Exemples de transmissió
aèria

Hi ha evidències de transmissió
aèria per a pacients amb

tuberculosi, varicel·la, xarampió,
zòster localitzat i verola.

Exemples de transmissió per gotetes

Exemples de microorganismes transmesos per gotetes són: Haemophilus influenzae tipus
b, Neisseria meningitidis, Bordetella pertussis. Aquests microorganismes són molt fràgils
i no sobreviuen a l’ambient. Altres microorganismes continguts en gotetes, especialment
els virus respiratoris, poden romandre viables en les gotetes que sedimenten sobre les
superfícies de l’entorn immediat del pacient. Virus com: virus respiratori sincitial, de la
influença, parainfluença i els rinovirus, poden ser transmesos, a més de per aquesta ruta,
per contacte.

Transmissió aèria

3) Transmissió aèria. La transmissió aèria fa referència a la disseminació dels
microorganismes per aerosolització. Ocorre tant per la dispersió de les gotetes
(grandàries de partícula inferior o iguals que 5 m), i que són el que resta suspès
a l’aire després de l’evaporació parcial de les gotetes, com per partícules de pols
que continguin l’agent infecciós.

Els microorganismes transmesos d’aquesta manera es mantenen durant més temps
a l’aire, poden ser dispersats pels corrents d’aire recorrent grans distàncies i, per
tant, poden ser inhalats per persones que es trobin a la mateixa habitació o a llocs
allunyats de la font.

En aquest cas un element essencial per a la prevenció de la infecció serà el sistema
de ventilació.

4) Transmissió per vehicles comuns. Aquest mecanisme de transmissió s’aplica
als microorganismes que són transmesos per aigua, menjar, medicació, fluids
intravenosos, dispositius o equips. El control de la transmissió rau en el man-
teniment d’estàndards higiènics en la preparació del menjar i de la medicació, i en
la descontaminació de l’equipament.

Transmissió per vehicles comuns

5) Transmissió per vectors. La transmissió succeeix quan vectors com els
mosquits, mosques o rates, amb les seves picades o mossegades, inoculen l’agent
infecciós.

Les precaucions d’aïllament es dissenyen per prevenir la transmissió de microorga-
nismes per aquestes rutes. Atès que tant l’agent infecciós com l’hoste susceptible
són de difícil control, les mesures, principalment, es dirigeixen a impedir la
transmissió.

Les precaucions universals que tracten de prevenir les exposicions dels treballa-
dors a patògens transmesos per la sang i/o fluids biològics a través de les vies
parenteral i dèrmica fan referència fonamentalment als virus de l’hepatitis B i de
la immunodeficiència humana:

Transmissió per vectors

• Tots els treballadors sanitaris han d’usar de manera rutinària elements
barrera quan és possible anticipar el contacte de la pell i les membranes
mucoses (boca, nas i ulls) amb sang o fluids biològics de qualsevol pacient.

• Els guants s’han de dur sempre que es vagi a tocar sang i fluids biològics,
mucoses o pell no intacta de tots els pacients; per manipular objectes o
superfícies tacades amb sang o fluids biològics, i durant les extraccions de
sang o qualsevol altra pràctica d’accés vascular.

• Els guants s’han de canviar després del contacte amb cada pacient.
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• Les màscares, ulleres o pantalles facials s’han d’usar durant les operacions
en les quals és probable que es generin gotetes de sang i/o fluids biològics
per prevenir l’exposició de mucoses.

• S’han de vestir bates o davantals durant els procediments en els quals és
possible que es produeixin esquitxades de sang o d’altres fluids biològics.

• Les mans i altres superfícies de la pell s’han de rentar immediatament i
conscienciosament si s’han embrutat amb sang i/o fluids biològics.

• Les mans s’han de rentar immediatament després de treure’s els guants.

• Tots els treballadors sanitaris han de prendre precaucions per prevenir
lesions causades per agulles, escalpels o altres instruments tallants i/o
punxents durant el treball, en netejar l’instrumental utilitzat, en eliminar
les agulles usades, etc.

• Les agulles usades no s’han d’encapsular, doblegar o trencar de manera
manual. Després del seu ús s’han d’eliminar en contenidors resistents a
les burxades. El material que es vagi a reutilitzar s’ha de col·locar en
contenidors resistents a les punxades per al seu trasllat a les zones de neteja
i desinfecció.

• S’ha de disposar d’elements de resurrecció, peces bucals o altres dispositius
de ventilació en aquelles àrees en les quals es pugui preveure la necessitat
de resurrecció.

• Els treballadors sanitaris amb lesions exsudatives de la pell o dermatitis
supurant han d’evitar el contacte directe amb els pacients i els seus equips
fins que la situació s’hagi resolt.

• A causa de la transmissió perinatal de determinats agents infecciosos,
les treballadores embarassades han d’estar especialment familiaritzades i
seguir de manera estricta totes les precaucions que tendeixen a minimitzar
la transmissió.

Les precaucions universals s’apliquen, a més de la sang, als fluids biològics
següents: semen, secrecions vaginals, líquid cerebrospinal, sinovial, pleural,
peritoneal, pericardíac i amniòtic.

Les precaucions universals no s’apliquen a: femtes, secrecions nasals, esputs,
saliva, suor, llàgrimes, orina i vòmits tret que continguin sang de manera visible.

2.3.2 Gestió de residus

Una eina bàsica de la protecció mediambiental és una gestió adequada dels
residus i abocaments. Un exemple d’aquesta última és el tractament de les aigües
residuals.
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Tractament d’aigües
residuals

Una estació depuradora comprèn
diverses etapes de tractament

col·locades en sèrie.
Paral·lelament a aquest

tractament, un laboratori
d’anàlisi s’encarrega de controlar
la qualitat dels efluents entrants i

sortints de l’estació, així com
dels paràmetres de funcionament

del procediment.

Recordeu que...

... els microorganismes del grup
1 no es consideren agents causals

de malalties en l’ésser humà i
que no constitueixen una

amenaça per a l’entorn.

Els contaminants que transporten les aigües residuals poden ser de tipus químic
(ions metàl·lics, compostos de sofre, compostos nitrogenats, aldehids, acetones i
àcids) i de tipus biològic (microorganismes), i trobar-se en forma sòlida, líquida o
gasosa.

La gestió adequada de les instal·lacions de recollida i tractament d’aigües residuals,
a més de la protecció del medi ambient, ha desenvolupat una preocupació creixent
per la protecció dels treballadors de les estacions depuradores d’aigües residuals
enfront dels riscos d’exposició a agents biològics.

Les aigües residuals solen transportar bacteris, virus, fongs i paràsits
procedents de reservoris humans o animals.

En general, els microorganismes de les aigües residuals són d’origen fecal i no
patogen i poden viure de forma natural a l’aigua i al sòl, encara que la majoria
s’uneixen als materials en suspensió, la qual cosa explica la seva concentració als
llots de decantació.

Altres microorganismes poden estar associats a la presència d’animals que viuen
en aquest entorn (rates i insectes) o bé associats a objectes contaminats amb fluids
biològics (xeringues, preservatius, compreses higièniques, apòsits, etc.).

La concentració dels agents biològics a les aigües residuals està en funció del
reservori humà o animal, de la seva dilució en els efluents i de la seva supervivència
en el medi.

Les depuradores tracten les aigües
residuals.

En general, les aigües residuals de procedència domèstica tenen una composició
relativament estable. No obstant això, el seu contingut pot variar per diferents
causes, sobretot quan la recollida és en una xarxa única: existència de residus
agrícoles, de producció d’aliments o dilució en aigües pluvials, entre d’altres.

També a causa d’epidèmies (humanes o animals) poden variar les concentracions
i augmentar temporalment la contaminació de les aigües residuals pel microorga-
nisme causant.

D’altra banda, les aigües residuals industrials presenten els problemes propis
de contaminació en funció de la seva activitat. Quan l’efluent industrial sigui
comú al domèstic, caldrà tenir-lo en compte de cara a l’estimació de les seves
característiques finals.

El risc biològic de les depuradores d’aigües residuals s’associa als agents
patògens susceptibles de ser transportats per les aigües residuals, la
naturalesa de les quals depèn de les condicions climàtiques, del nivell
d’higiene i de les malalties endèmiques de persones i animals.

D’altra banda, els microorganismes implicats en el tractament biològic pertanyen,
en principi, al grup 1 de la classificació de l’RD 664/1997.

Les aigües residuals constitueixen no solament un vector per a nombrosos micro-
organismes sinó que a més poden ser un mitjà de proliferació per a molts d’ells.
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El risc de contaminació biològica dependrà que el microorganisme sigui present
a les aigües residuals en quantitats significatives, que sobrevisqui dins l’entorn
conservant el seu poder infecciós, així com dels diferents graus d’exposició.

Hi ha risc d’infecció si els treballadors són receptius i si el microorganisme troba
una via d’entrada a l’organisme. Cadascun d’aquests elements per si mateix no
és suficient per provocar la infecció, però si coincideixen diversos d’ells poden
originar-la.

En la taula 2.8 figuren els agents biològics més comuns que es troben a les aigües
residuals.

Taula 2.8. Agents biològics en aigües
residuals

Agent biològic Exemples

Bacteris Klebsiellae pneumoniae
Escherichia coli
Salmonella spp.
Shigella spp.
Vibrio cholerae
Mycobacterium tuberculosis
Bacillus anthracis
Actinomyces
Leptospira interrogans
Legionella spp.
Yersinia enterocolitica
Pseudomonas aeruginosa
Clostridium tetani
Clostridium perfringens
Clostridium botulinum

Virus Influençavirus
Enterovirus
Coxsackie A i B
Echovirus
Poliovirus
Virus de l’hepatitis A
Rotavirus
Adenovirus
Reovirus
Parvovirus
Coranovirus

Fongs Candida albicans
Cryptococcus neoformans
Aspergillus spp.
Trichophyton spp.
Epidermophyton spp.

Paràsits Protozous:
- Entamoeba histolytica
- Giardia lamblia
- Balantidium coli

Helmints:
- Ascaris lumbricoide
- Ankylostoma duodenale
- Anguillula intestinalis
- Toxocara canis
- Toxocara catis
- Trichiuris tricgiura
- Fasciola hepatica
- Taenia saginata
- Taenia solium
- Hymenolepis nana
- Toxoplasma gondii
- Echinococcus spp

La contaminació per la via digestiva o cutània i mucosa és teòricament possible al
llarg de tota la cadena del tractament de l’aigua, mentre que el risc de contaminació
per la via respiratòria és més gran a les zones amb possibilitat de generació
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Exemples de contaminació
per via respiratòria

La pols dels llots conté una flora
variada i abundant, predominant

el gènere Aspergillus,
concretament l’espècie A.

fumigatus, amb el risc
conseqüent de dispersió aèria

massiva. La seva patogenicitat és
generalment feble en els

individus sans, encara que pot
causar asma. En canvi, és

altament patogen en individus
immunodeprimits. També s’han

constatat neuropaties per
inhalació de virus de tipus

enterovirus a instal·lacions de
compostatge de llots; en canvi,

no s’ha descrit risc de
legionel·losi.

Exemple de contaminació
per via digestiva

La destrucció de bacteris
gramnegatius pot emetre

endotoxines que es poden
associar a símptomes

gastrointestinals aguts dels
treballadors d’aigües residuals,

que inclouen, a més, febre,
inflamació dels ulls i fatiga.

d’aerosols, sobretot en la proximitat dels sistemes d’aereació de les piscines, de
polvorització, salts d’aigua i zones d’impacte en els efluents i els llots:

1. Via cutània-mucosa. L’entrada a l’organisme es pot produir per contacte
directe amb el focus de contaminació, en què els gèrmens poden penetrar
per ferides, directament per la dermis com és el cas d’anquilostoma, o per
les mucoses conjuntives en cas que es produeixin esquitxades en els ulls.

També s’han descrit dermatitis d’irritació de la pell pel contacte amb les
aigües residuals i amb la pols dels llots, així com èczemes al·lèrgics causats
pels productes químics.

2. Via respiratòria. La contaminació respiratòria és provocada essencialment
pels aerosols produïts als dispositius d’aereació dels llots i en la dispersió
aèria dels llots secs, que poden transportar diversos microorganismes que,
inhalats per l’aparell respiratori poden resultar patògens per a l’home,
com per exemple: Klebsiella pneumoniae, Mycobacterium tuberculosi,
Influenzae virus, Myxovirus, Aspergillus fumigatus, Legionella, etc.

3. Via digestiva. Aquesta contaminació succeeix essencialment per les mans,
directament (mans brutes dutes a la boca) o indirectament (per aliments i
cigarretes), encara que també es pot produir de manera accidental per la
caiguda dins l’aigua o per projecció. També pot tenir lloc per la deglució
d’agents patògens inicialment inhalats i secundàriament evacuats per la
pel·lícula mucociliar cap a la regió aerodigestiva.

Diversos estudis han mostrat patologies digestives banals (diarrees, nàusees,
vòmits) i riscos de parasitosis intestinals en els treballadors d’estacions
depuradores i d’embornals.

Com a mesures preventives s’han de prioritzar les tècniques que no generin
aerosols i suprimir-ne, en la mesura que es pugui, les operacions amb risc.

El nivell d’exposició depèn de la durada i de la freqüència de les intervencions, així
com de la seva intensitat, i hi ha una dosi llindar que pot provocar una infecció. En
conseqüència, les mesures que cal prendre es basen, tant en el pla individual com
col·lectiu, en el respecte de les regles d’higiene i seguretat. El personal ha d’estar
format i informat dels perills d’una possible contaminació i de tots els mitjans que
ha d’utilitzar per evitar-la.

Les mesures d’higiene personal, l’ocupació de roba de treball adequada i la
protecció individual han de ser respectades. Està prohibit menjar, beure o fumar
durant el treball, i és indispensable rentar-se les mans a consciència i raspallar-se
les ungles abans dels menjars, així com una dutxa després del treball. També és
fonamental tant la neteja com el manteniment dels locals i de les instal·lacions.

S’han de definir les regles d’utilització dels equips de protecció individual i
especialment els de protecció respiratòria, i s’ha de presta una atenció especial
a la seva gestió.
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Listeriosi

La listeriosi és una malaltia
provocada per bacteris
grampositius del gènere Listeria,
que podem trobar en molts
animals (bòvids, ovins,
rosegadors, rumiadors,
domèstics, etc.) i ser transmesa a
l’ésser humà (zoonosi), cosa que
provoca, entre altres afeccions,
l’encefalitis.

L’ús correcte de guants és indispensable, se n’ha d’assegurar la impermeabilitat i
evitar que se’n taqui l’interior. És necessari usar botes impermeables i adequades.
La neteja i la desinfecció de les botes, guants i roba ha de ser meticulosa.

S’ha d’utilitzar la vacunació com a eina preventiva. La vacunació recomanada de
caràcter general (grip, tètan, diftèria, poliomielitis) i les recomanades amb caràcter
específic (tuberculosi, hepatitis A, leptospirosi, febre tifoide i hepatitis B).

2.3.3 Treballs agrícoles i ramaders: zoonosi

Les feines agrícoles i ramaderes s’exposen a nombrosos agents biològics: el treball
amb la terra, plantes, fems i els animals comporta una sèrie de riscos derivats de
l’exposició incidental.

Potser, el cas més estudiat són les malalties causades pel contacte amb animals i
els seus derivats. Són les anomenades zoonosis.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix les zoonosis com
aquelles malalties que es transmeten de manera natural dels animals
vertebrats a l’ésser humà, i al revés.

En el cas de la zoonosi, es tracta d’agents que viuen de forma saprofítica en medis
determinats i són font d’infecció tant per a l’ésser humà com per als animals, com
per exemple la listeriosi.

Les zoonosis són tan antigues com la relació entre els humans i els animals, però
l’evolució de les tècniques d’anàlisi que són cada vegada més eficaces, de què
es disposa actualment, permeten identificar agents infecciosos, sobretot virus,
que tan sols fa deu anys haurien passat amagats o confosos amb virus pròxims
coneguts.

Els mètodes de prevenció de la lluita contra les zoonosis són limitats, precisament
per tractar-se de malalties transmissibles a l’ésser humà i que són capaces de
produir epidèmies. S’ha de tenir en compte, a més, que poden afectar tant els
treballadors com la població en general.

De la mateixa manera que succeeix amb la majoria de malalties professionals,
la investigació dels casos en els quals es pretén atribuir les zoonosis al risc
professional no sempre és fàcil. En aquest cas, a més, la malaltia professional
no difereix clínicament de la mateixa malaltia contreta en altres condicions, com
per exemple menjant, bevent, practicant esport, etc.

Totes les zoonosis poden ser malalties d’origen professional.

La millor manera d’eliminar el risc de contreure infeccions de zoonosi d’origen
professional consisteix a suprimir reservoris i vectors, els seus agents. Quan això
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Quimioprofilaxi

La quimioprofilaxi és
l’administració preventiva de

substàncies medicamentoses per
tal d’impedir el

desenvolupament d’una infecció.

Contenció

La contenció és el conjunt de
mesures preventives que tenen

en compte tant la protecció
personal com experimental i

mediambiental. Aquestes
mesures, també són anomenades

“barreres”.

és difícil d’aconseguir i en determinades ocasions impossible, s’han d’adoptar
un conjunt de mesures de caràcter preventiu que consisteixen a: disposar d’una
metodologia de treball adequada, usar equips de protecció individual certificats i
proporcionar al personal exposat la vacunació o quimioprofilaxi específica per a
cada cas.

Les zoonosis es poden classificar des de diferents punts de vista. A grans trets
es poden distingir entre zoonosis bacterianes, víriques i parasitàries en funció de
l’agent infecciós de què es tracti.

Les zoonosis més importants són el carboncle, la brucel·losi, la leptospirosi, la
hidatidosi i la ràbia.

Carboncle: Bacillus anthracis

Anomenat també àntrax o malaltia dels cardadors de llana. El seu nivell de
contenció CE és de classe 3. El trobem en animals herbívors (anyells, cabres,
etc.) i porcs, així com en els seus productes llana, pell, pèl, etc.

Els bacteris s’eliminen per l’orina i la femta. Els cadàvers són igualment
contagiosos.

La seva distribució és molt gran en casos endèmics i esporàdics. Es tracta d’una
malaltia poc freqüent en l’ésser humà en la majoria dels països industrialitzats.

Les vies d’entrada són:

• cutània, per la pell i les mucoses, per contacte directe amb els teixits
d’animals que han mort de la malaltia, o bé per pells i llanes d’animals
afectats o de productes derivats;

• respiratòria, per inhalació d’espores contingudes al material infectat;

• digestiva, causada per la ingestió de carn contaminada poc cuita, principal-
ment a països on no es fan els controls sanitaris pertinents;

• inoculació accidental, generalment en el personal de laboratori.

Bacillus anthracis, mes conegut com
a àntrax

Els col·lectius en risc són els treballadors que manipulen pèl, pells, llanes i
derivats, també veterinaris i agricultors en contacte amb animals infectats.

Les mesures preventives són:

• eliminació de la infecció a les granges d’animals;

• prevenció del contacte amb animals i/o els seus productes infectats;

• control de la pols i ventilació adequada per a les indústries amb risc;

• educació sanitària, amb una referència especial a la higiene personal,
especialment la relacionada amb les lesions cutànies.

La immunització consisteix en la vacunació dels animals i les persones exposades.
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Brucel·losi: Brucella abortus

La brucel·losi és la febre de Malta o febre ondulant. El nivell de contenció CE és
de classe 3. Aquests bacteris els trobem als animals; els més freqüents són vaques
(B. abortus), anyells (B. melitensis), porcs (B. suis), etc. La distribució és mundial,
especialment a països mediterranis.

Les vies d’entrada són:

Brucella abortus, bacteri causant de
la brucel·losi

• per la pell o les mucoses, per contacte amb teixits, sang, orina, secrecions
vaginals, productes d’avortaments animals especialment amb la placenta;

• via digestiva, generalment per la ingestió de productes lactis contaminats;

• via respiratòria, per inhalació d’aerosols a estables, laboratoris i escorxa-
dors.

Entre els col·lectius afectats s’inclouen professions molt diverses que tenen en
comú el contacte amb animals infectats o amb els seus teixits.

Entre aquestes professions cal anomenar els agricultors, carnissers, personal
d’escorxadors, ramaders, pastors, tractants i transportistes de bestiar i personal
de laboratori i indústries farmacèutiques.

Les mesures preventives són:

• control de la malaltia animal i eliminació adequada dels animals infectats
mitjançant aïllament o sacrifici;

• desinfecció de les àrees contaminades;

• formació i informació adequada al personal exposat.

Pel que fa a la immunització cal dir que en l’actualitat no està indicada la vacunació
en els grups de risc perquè la prevenció de la brucel·losi en els animals està
perfectament implantada i controlada. L’administració de la vacuna en l’ésser
humà és complexa i hi ha efectes secundaris importants.

Leptospirosi: Leptospira interrogans

La leptospirosi també és coneguda com a malaltia de Weil o malaltia dels porquers.
El seu nivell de contenció CE és de classe 2.

La trobem principalment en els rosegadors, animals domèstics i salvatges. La
distribució és mundial, excepte a les regions polars.

Leptospira, bacteri aerobi causant de
la malaltia de Weil, que provoca una
forta icterícia, mal de cap, calfreds i
anèmia.

Les vies d’entrada són:

• per la pell i les mucoses, especialment si es troba lesionada, per contacte
amb l’aigua, terra humida i vegetació contaminada, així com per contacte
directe amb orina o teixits d’animals infectats;
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• via digestiva, per ingestió accidental d’aliments contaminats amb orina de
rates infectades.

Els col·lectius de risc són grangers, ramaders, agricultors (cultius d’arròs i canya
de sucre), miners, veterinaris, pescadors, treballadors de piscifactories, etc.

Les mesures de prevenció són:

• Identificar i controlar els focus infecciosos, aigua contaminada i població
de rates.

• Proporcionar als treballadors peces de protecció personal (EPI), com guants
i botes.

La immunització dels animals de granja i animals domèstics prevén de la malaltia,
però no impedeix que els animals es puguin comportar com a reservoris de la
malaltia mitjançant l’orina.

La vacuna s’ha de preparar amb el cep de Leptospira dominant a la zona. Aquesta
vacuna per als humans es troba en estudi.

Hidatidosi: Echinococcus granulosus

La hidatidosi també és coneguda com a equinococcosi, malaltia hidatídica o quist
hidatídic. El nivell de contenció CE és de classe 2.

La trobem tant en els hostes definitius, com els gossos, com en els hostes
intermediaris, com els animals herbívors. La seva distribució és mundial, amb
distribució endèmica.

La via d’entrada és la digestiva: l’entrada per aquesta via generalment és afavorida
per hàbits higiènics dolents.

Echinococcus granulosus, cuc de la
hiatidosi, que és un endoparàsit del

tub digestiu del vertebrats, entre ells
l’home.

Els col·lectius de risc són els treballadors que per la seva activitat laboral mantenen
un contacte estret amb gossos, a les zones rurals o a les urbanes. Un exemple del
primer grup són els pastors i les seves famílies, especialment els que viuen a zones
endèmiques. Exemples del segon grup són els veterinaris, ensinistradors de gossos
i treballadors d’escorxadors.

Les mesures de prevenció són el control estricte del sacrifici d’animals infectats,
la posterior incineració i/o soterrament a gran profunditat, per evitar d’aquesta ma-
nera l’accés dels gossos a vísceres infectades dels hostes intermediaris (herbívors)
i així evitar el contagi als humans.

Ràbia

La ràbia, o hidrofòbia, és provocada pel virus de la ràbia o virus de Lyssa tipus 1.
El nivell de contenció CE és de classe 3.
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Sistemes de ventilació/
climatització

Els sistemes de ventilació/
climatització tenen dues
funcions primordials, d’una
banda subministrar aire fresc en
quantitat i qualitat suficients per
mantenir la qualitat de l’aire als
espais interiors, i d’una altra
banda modificar les condicions
termohigromètriques de l’aire
exterior que s’introdueix en un
edifici per aconseguir un clima
confortable a l’interior.

El vector principal per a la ràbia urbana és el gos; en el cas de la ràbia salvatge a
més del gos s’inclouen espècies de carnívors i quiròpters (ratapinyades).

Virus de la ràbia, malaltia causada
per unrhabdovirus, que es transmet
per la saliva, per vectors com:
gossos, gats. ratpenats. etc.

La distribució és mundial, encara que a molts països la malaltia està erradicada.
A Espanya, des de finals de la dècada de 1970 no s’ha declarat cap cas de ràbia
humana, però sí de ràbia animal.

Les vies d’entrada són:

• Via dèrmica. El mecanisme de transmissió més freqüent tant per als
humans com per als animals és per mossegada, ja que el virus es troba a
la saliva de l’animal infectat. També es pot produir per esgarrapades o per
alguna lesió de la pell.

• Via respiratòria. L’entrada per aquesta via és poc freqüent però es pot
produir per inhalació d’aerosols, a coves on habiten ratapinyades, i a
laboratoris, que és als llocs on s’arriba a concentracions més elevades del
virus.

Els col·lectius de risc són: conservadors de la naturalesa, investigadors, científics
i personal de laboratori en general que són en contacte amb animals d’experimen-
tació, veterinaris, treballadors de zoològics, gosseres especialment els de l’àrea
de quarantena, encarregats d’animals en general, etc.

Les mesures de prevenció són: erradicació de la infecció en els animals; per això
és necessari un control estricte de la població animal, especialment la canina,
inclosa la vacunació. A més, la vacunació dels animals i la immunització pre i
postexposició, per al personal amb un risc elevat.

2.3.4 Treballs de condicionament de l’ambient de treball

La majoria d’edificis industrials, comercials i d’oficines, qualsevol que sigui la
seva grandària, disposen de sistemes mecànics de subministrament d’aire fresc
el qual pot ser filtrat, escalfat o refredat i de vegades humidificat. En aquests
equips es poden produir les condicions idònies per al creixement i dispersió dels
microorganismes o agents biològics.

Els microorganismes són transportats per l’aigua destinada a la humidificació, per
l’aigua de la xarxa general de la ciutat (aquesta aigua és potable, però això no
implica que sigui estèril), o per l’aigua que prové de pous.

També són transportats per l’aire exterior que conté pol·len, espores fúngiques,
bacteris, o per l’aire reciclat que aporta els aerosols generats per les persones que
ocupen els edificis.

Si les condicions són favorables al seu desenvolupament, és a dir, disposen
d’elements nutritius i el pH i la temperatura són els adequats, els microorganismes
proliferen, i produeixen deixalles que poden ser utilitzades com a substrat per altres
agents biològics, de manera que permeten l’assentament de noves espècies.
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Microorganismes patògens

Els principals tipus de
microorganismes que causen

malalties en els humans són: els
paràsits obligats, és a dir, els que

necessiten cèl·lules vives per
sobreviure, i els sapròfits

facultatius. Aquests últims poden
utilitzar tant matèria orgànica en

descomposició com cèl·lules
vives, en aquest cas actuen com a

paràsits oportunistes.

Reservoris

El reservori, amplificador i
disseminador per als paràsits

obligats, és l’hoste (persones o
animals infectats). Els reservoris

dels paràsits oportunistes són
aquells llocs que contenen prou

nutrients.

El tipus del sistema de ventilació/climatització té un paper molt important
en el risc de proliferació microbiològica, en la seva transferència a l’ambient
i en la seva inhalació per part de les persones exposades.

Sabem que per produir una malaltia, un agent biològic ha de ser present en un
ambient (reservori), trobar-se en un gran nombre (amplificació) i passar a l’aire
en estat infectiu (disseminació).

El pas a un altre hoste més susceptible pot desencadenar l’increment en nombre
de l’agent, de manera que llavors es produeix la malaltia. La seva

disseminació posterior succeeix amb el pas dels aerosols generats amb el parlar,
la tos o els esternuts a l’ambient, on haurà de trobar un nou hoste o morirà.

La proliferació d’aquests agents té lloc quan les condicions passen a ser les
adequades per al seu desenvolupament lliure, per exemple un augment dels
nutrients, una variació en la temperatura o en el pH del medi, etc.

Normalment la disseminació requereix alguna acció que alteri els reservoris, per
exemple el flux d’aire, la polvorització de l’aigua o la seva neteja.

El fet que aparegui una malaltia dependrà de diversos factors, entre els quals
destaquen la virulència de l’agent biològic, la qual està genèticament controlada,
i la immunitat de la persona.

La virulència s’associa a l’espècie i hi poden haver diferents graus de virulència
entre soques d’una mateixa espècie. Per exemple, la inhalació d’un bacil de la
tuberculosi pot desencadenar la malaltia, mentre que en altres espècies, perquè la
malaltia aparegui, es requereix que l’agent arribi a una concentració elevada.

El sistema immunitari, per la seva banda, constitueix un mecanisme de defensa
autèntic enfront de les malalties causades pels agents biològics. Però és en
les persones amb malalties del sistema immunitari o sotmeses a tractaments
immunosupressors, en les quals es manifesten malalties provocades per agents
biològics que en persones sanes no apareixerien.

Es distingeixen dos tipus fonamentals de patologia causada per agents biològics
relacionades amb els sistemes de ventilació/climatització:

• Manifestacions de tipus al·lèrgic que comprenen asma, rinitis, conjuntivitis,
pneumònies hipersensitives, febre dels humidificadors o febre del dilluns.

• Malalties infeccioses, les més representatives són la malaltia del legionari
i la febre de Pontiac. L’agent causal d’ambdues malalties és un bacteri
(Legionella pneumophila).

• Els principals focus de contaminació biològica relacionats amb els sistemes
de ventilació/climatització són:

– L’aire exterior. Aquest transporta grans de pol·len, bacteris i fongs,
tant les seves formes vegetatives com les seves formes resistents
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Exemples d’al·lèrgies

Les manifestacions de tipus
al·lergic poden ser provocades
per diversos microorganismes
entre els quals es poden destacar
els bacteris filamentosos
(Thermoactinomyces vulgaris,
Micropolyspora faeni); els bacils
gramnegatius (Pseudomonas,
Klebsiella, Enterobacter,
Escherichia coli); els fongs
(Penicillium, Aspergillus,
Altemaria) i els protozous
(Naegleria gruberi,
Acanthoameba).

Condicionament de
l’ambient de treball

La mera presència de
microorganismes no és un
indicador de malalties potencials,
i atès que de moment no hi ha
establerts criteris de valoració
quantitatius per a agents
biològics, el més recomanable
per pendre mesures preventives
és mantenir els seus nivells tan
baix com sigui possible, tant pel
que fa als focus de contaminació
com a l’aire interior.

(espores), la majoria són innocus per als humans però alguns poden
ser patògens.

– Els sistemes de filtració. Hi queda retingut, i aquesta és la seva missió,
bona part del material en forma de partícula que duu l’aire i al qual es
poden associar microorganismes; aquest material és un bon medi de
proliferació.

Entre els sistemes de ventilació/climatització les principals causes de contamina-
ció que trobem són:

• El sistema de refrigeració. L’aigua pot quedar estancada al terra de l’equip
on al costat de la brutícia que hi estigui acumulada es creen les condicions
adequades per al desenvolupament d’agents biològics; a més la temperatura
que arriba a l’aigua afavoreix el desenvolupament dels bacteris que causen
entre d’altres la legionel·losi (35 ºC i 45 ºC) i d’altres microorganismes com
algues, amebes i bacteris.

De les torres de refrigeració, a causa del seu disseny i funcionament,
es desprenen a l’atmosfera aerosols que poden contenir microorganismes,
els quals se sumen a la contaminació exterior, es poden tornar a passar
al sistema de ventilació del mateix edifici o dels edificis situats en la
proximitats, depenent de la direcció dels vents predominants a la zona així
com de la ubicació de les preses d’aire.

• Els humidificadors, especialment aquells en els quals l’aigua és reciclada, es
poden convertir en reservoris i focus de disseminació dels microorganismes
que s’hi desenvolupin en:

– Els materials porosos, com poden ser els aïllants acústics o materials
de construcció dels conductes. Aquests poden oferir les circumstàn-
cies idònies que afavoreixen el creixement d’agents biològics; per
exemple, la brutícia que aporta nutrients i l’aigua que transporta l’aire.

– L’aire de l’interior dels locals que ha anat recollint la contaminació
produïda en els diferents focus.

Un dels focus més important de contaminació biològica són les persones
que ocupen l’edifici: aquestes persones poden ser portadors simptomàtics o
asimptomàtics d’agents biològics.

Cal tenir en compte que molts sistemes de ventilació funcionen reciclant l’aire
interior per la qual cosa el sistema pot, en conjunt, convertir-se en el disseminador
de la contaminació generada en una zona, a la resta de l’edifici.

El control de la contaminació microbiològica en ambients interiors es pot acon-
seguir amb un bon disseny dels sistemes i un programa de manteniment de les
instal·lacions eficaç.

El mètode més directe per limitar el desenvolupament de microorganismes és
restringir la disponibilitat tant de nutrients com d’aigua.
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Actuacions preventives en el condicionament de l’ambient de treball

• A continuació veurem una sèrie d’actuacions preventives que s’han de tenir en compte per tal
d’evitar una exposició a agents biològics a l’àrea de treball

• Situar les preses d’aire exterior de manera que s’impedeixi la reentrada dels aerosols produïts
a les torres de refrigeració.

• És convenient mantenir l’edifici a pressió lleugera positiva per minimitzar la infiltració de l’aire
per llocs no controlats (portes, finestres, etc.).

• Subministrar prou aire fresc de ventilació complint els estàndards o recomanacions tècniques
relatius al tema.

• Disposar d’accessos adequats als diferents components del sistemes per a la seva inspecció,
reparació i neteja.

• Col·locar filtres adequats per al control de l’entrada de matèria particulada. És recomanable:
usar prefiltres i filtres que tinguin eficàcies de retenció superiors al 80%; canviar els filtres a
intervals regulars de temps i quan sigui necessari instal·lar filtres després dels intercanviadors
de calor.

• Prevenir l’acumulació d’aigua estancada sota els sistemes de refrigeració, i implantar-hi un
sistema de drenatge continu.

• Reparar immediatament qualsevol fuita d’aigua tant dins del sistema de
ventilació/climatització com a la resta de l’edifici.

• Seleccionar humidificadors que utilitzin vapor d’aigua com a font d’humitat en lloc dels que
utilitzen aigua reciclada. Dins dels humidificadors de vapor són preferibles els de vapor sec.

• Mantenir la humitat relativa de l’aire per sota del 70% en els espais ocupats i en els plens de
baixa velocitat d’aire.

• Establir programes de manteniment que prevegin la inspecció, la neteja i la desinfecció dels
diversos components del sistema, i registrar les operacions que s’hi duguin a terme i la seva
periodicitat, prestant especial atenció als humidificadors i torres de refrigeració o drenar i
netejar els humidificadors a intervals de dos a quatre mesos, i esbandir-los amb desinfectants
suaus.

• És recomanable utilitzar agents descalcificants de l’aigua o mantenir, almenys, un 10%
d’aigua circulant als dipòsits, per eliminar l’excés d’impureses i minimitzar l’acumulació
d’incrustacions o seleccionar biocides i anticorrosius que siguin compatibles entre ells i amb
els materials de construcció dels diferents elements.

• El tractament continu de l’aigua amb aquests productes no és recomanable ja que poden
incorporar-se al flux d’aire i afectar els ocupants de l’edifici. Durant les operacions de
manteniment i neteja del sistema és recomanable utilitzar equips de protecció personal en
entrar en espais confinats, per exemple protectors de les vies respiratòries amb filtres per a
matèria particulada d’alta eficàcia i roba de treball.

• Establir programes de control periòdic, mitjançant l’execució de cultius microbiològics, en
diferents punts del sistema (torres de refrigeració, condensadors per evaporació, unitats de
climatització, humidificadors, etc.).

Legionel·losi

La legionel·losi és una malaltia provocada per un bacteri gramnegatiu, la Legio-
nella pneumophila,que té la forma de bacil (bastonet) i es troba principalment en
medis aquàtics naturals, llacs, rius, rierols, llots, etc. També sobreviu en petites
quantitats als sistemes potabilitzadors d’aigua, i pot ser transportada amb ella
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Malaltia del legionari i febre
de Pontiac

El terme legionel·losi fa
referència a les malalties
causades pel bacteri Legionella.
Bàsicament aquestes malalties
són dues: la malaltia del
legionari i la febre de Pontiac.
La primera és una forma severa
de pneumònia, mentre que la
segona consisteix en una
infecció no pneumònica que
presenta un quadre pseudogripal.

als edificis on pot colonitzar les instal·lacions de subministrament d’aigua i els
sistemes de condicionament de l’aire.

La Legionella creix en aigua a temperatures compreses entre 20 °C i 50 °C, amb
un desenvolupament òptim entre 35 °C i 45 °C. Per sota dels 20 °C roman latent,
sense multiplicar-se, i no sobreviu per sobre dels 60 °C.

La seva supervivència a l’aire és curta a causa de la poca resistència que presenta
a la dessecació i a l’efecte de la radiació ultraviolada.

Els focus de contaminació de la legionel·losi són les instal·lacions de
subministrament d’aigua i de condicionament de l’aire dels edificis en les
quals es produeixen les condicions òptimes per al desenvolupament de
l’agent. És a dir, aquells sistemes que permeten el seu creixement i la seva
dispersió a l’ambient en són els principals focus de contaminació.

Entre els principals focus es poden destacar:

• circuits de distribució d’aigua calenta sanitària (aixetes, capçals de dutxa,
sifons, trams cecs, etc.);

• sistemes de climatització i torres de refrigeració;

• aigües termals de centres de rehabilitació i esbarjo;

• equips mèdics d’aerosolteràpia;

• fonts decoratives.

Legionella pneumophila, bacteri
gram negatiu que necessita oxigen
per respirar, té forma de bacil, viu en
aigües estancades i és el causant de
la legionel·losi.

La supervivència i multiplicació del bacteri en aquests sistemes es relaciona, a
més de l’existència d’una temperatura òptima per al seu desenvolupament, amb la
presència de llots, materials de corrosió i altres microorganismes (amebes, algues
i altres bacteris), que li serveixen de substrat i li ofereixen una certa protecció
enfront dels tractaments de desinfecció de l’aigua que, habitualment, consisteixen
en l’elevació de la temperatura i en l’ús de desinfectants químics.

Per a la disseminació de la Legionella, és necessari que es generi un aerosol. Pel
que fa a les instal·lacions de subministrament d’aigua, l’aerosol es crea a les aixetes
i als capçals de la dutxa.

A les instal·lacions de condicionament de l’aire, els punts més importants en la
generació d’aerosols són les torres de refrigeració i, depenent del seu principi
de funcionament, els humidificadors, encara que el seu paper en l’origen de la
malaltia sembla ser menys important que el que tenen les torres de refrigeració.

La principal via de transmissió de la infecció de la legionel·losi és
la inhalació d’aerosols líquids que continguin el bacteri. No ha estat
documentada la transmissió entre persones ni la infecció per la ingestió
d’aigua contaminada.
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Mesures preventives contra
la legionel·losi

• El control de la
temperatura de l’aigua.

• La limitació dels
nutrients disponibles.

• L’eliminació de zones
d’estancament de
l’aigua.

• La disposició
d’elements separadors
de gotes als aparells en
els quals es generen els
aerosols.

• La ubicació i orientació
de les preses d’aire
exterior, tenint en
compte els vents
dominants.

Origen dels citotòxics

L’ús del citotòxics es va iniciar el
1943 després de l’observació

d’aplàsies medul·lars en militars
exposats a gas mostassa durant la

Segona Guerra Mundial, cosa
que va propiciar la utilització de

mostasses nitrogenades en el
tractament de la malaltia de

Hodgkin.

Carcinogen

Els carcinògens són substàncies i
preparats que per inhalació,

ingestió o penetració cutània,
que poden produir càncer o

augmentar la seva freqüència.

Per causar la malaltia, el bacteri ha de ser virulent, ser present en quantitats
suficients, ser dispersat des dels seus reservoris i arribar al fons del pulmó. Una
vegada allí, el bacteri pot evadir les defenses de l’hoste parasitant les cèl·lules
fagocitàries.

Persones susceptibles a la Legionella

La Legionella és un agent oportunista capaç de causar la malaltia a persones especialment
susceptibles: edat avançada, individus immunodeprimits, amb malalties respiratòries
cròniques, càncer, diabetis, que se sotmeten a tractament de diàlisi, que han rebut un
trasplantament, que estan en tractament amb corticosteroides, o casos d’alcoholisme i
tabaquisme. No obstant això, els individus sans també poden patir la malaltia si han sofert
una exposició a concentracions prou elevades de l’agent infecciós.

Com en qualsevol altre àmbit de la prevenció de riscos laborals, la possibilitat de
contaminació per agents biològics s’hauria de tenir en compte en la fase de disseny
de les instal·lacions, en particular, les de climatització de l’aire.

És difícil disposar de mètodes de prevenció i control de Legionella totalment
eficaços, fonamentalment per dues raons: d’una banda, perquè laLegionella és
un bacteri que podem trobar a l’ambient i, de l’altra, perquè aquest bacteri és
més resistent que altres microorganismes a l’acció dels mitjans físics o químics de
control habitualment emprats.

No obstant això, hi ha una sèrie de mesures que poden disminuir considerablement
el risc. Aquestes mesures es poden agrupar en: relatives al disseny i muntatge de
les instal·lacions i relatives al seu manteniment i la seva explotació.

Amb caràcter general, les mesures preventives s’encaminen a impedir el desen-
volupament del bacteri, modificar les condicions de vida que li són favorables
(nutrients, aigua, temperatura, etc.), i reduir l’exposició minimitzant la generació
d’aerosols.

2.4 Perills inherents a la manipulació de productes citotòxics

Els fàrmacs citotòxics o citostàtics són substàncies que s’utilitzen específicament
per causar un dany cel·lular. Aquests no són selectius per a les cèl·lules tumorals,
sinó que afecten totes les cèl·lules de l’organisme, per això tenen com a resultat
uns efectes tòxics adversos.

Els citostàtics o citotòxics es poden definir com aquelles substàncies capaces
d’inhibir o impedir l’evolució de la neoplàsia, ja que restringeixen la
maduració i proliferació de cèl·lules malignes, ja que actuen sobre fases
específiques del cicle cel·lular i per això són actives davant de cèl·lules que
es troben en procés de divisió. Aquest mecanisme fa que, al seu torn, siguin
per si mateixes carcinògenes, mutàgenes i/o teratògenes.



Riscos químics i biològics ambientals 61 Riscos biològics

Mutagen

Un mutagen és un agent físic o
químic que indueix o incrementa
mutacions genètiques. S’entén
per mutació el canvi permanent
en la quantitat o en l’estructura
de material genètic d’un
organisme que produeix un canvi
de les característiques del fenotip
d’aquest organisme. Les
alteracions poden afectar un sol
gen, un conjunt de gens o un
cromosoma sencer.

Genotòxic

Un genotòxic és un agent
perjudicial per a l’ADN. Per
exemple, radiacions o
substàncies químiques que
trenquen l’ADN, i que poden
causar mutacions o càncer.

Teratògens o tòxics per a la
reproducció

Els teratògens són substàncies o
preparats que, per inhalació,
ingestió o penetració cutània,
poden produir efectes negatius
no hereditaris en les
descendències, o augmentar-ne
la freqüència, o afectar de
manera negativa la funció o la
capacitat reproductora.

Alguns dels agents citostàtics es considerats com a carcinògens segons la classifi-
cació de la Intemational Agency for Research on Cancer (IARC) que determina el
risc carcinogen de les substàncies químiques en humans.

Els perills que es relacionen amb la manipulació de les substàncies citotòxiques,
a més dels ja reconeguts d’irritació de la pell i mucoses per aplicació directa, s’ha
posat en evidència la possibilitat de riscos per a la salut en casos d’exposició
crònica i en petites quantitats a alguns d’aquests fàrmacs, en el personal pel fet
de produir aerosols.

Els riscos es poden produir-se en fer una sèrie d’operacions com són:

• preparació d’una dosi a partir d’una presentació comercial;

• administració al pacient d’aquesta dosi;

• recollida/eliminació de residus;

• eliminació d’excretes de pacients en tractament amb citostàtics;

• qualsevol actuació que impliqui un contacte potencial amb el medicament.

El terme manipulador de citostàtics s’aplicaria al personal que faci qualsevol
de les activitats esmentades anteriorment, així com a l’encarregat de la
recepció, transport i emmagatzematge d’aquest tipus de medicaments.

Els citostàtics s’usen principalment per al tractament de processos oncològics. Els
treballadors poden ser-hi exposats durant la fabricació, preparació, distribució o
transport intern, administració o eliminació dels residus. Són treballadors de risc:

• Els professionals sanitaris involucrats en el procés de preparació, distribu-
ció als serveis i administració d’aquests medicaments as centres sanitaris
(farmacèutics, metges, tècnics de farmàcia, ATS, zeladors).

• Persones que treballen als laboratoris on se’n fa la seva síntesi i producció
(farmacèutics, químics, etc.).

• Personal encarregat de la recollida de residus i neteja.

Les vies de penetració poden ser:

• Inhalació dels aerosols i microgotes que es desprenen durant la preparació
de les solucions de citostàtics i durant la seva administració, o per trenca-
ment de butllofes, en purgar el sistema, etc.

• Per contacte directe, per penetració del medicament per la pell o les
mucoses.

• Per via oral: ingestió d’aliments, begudes, cigarretes contaminats. És la
via menys freqüent.
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Exemples de citostàtics

A continuació alguns exemples
de citostàtics:

• bleomicina,

• carmustina,

• cisplatí,

• ciclofosfamida,

• dactinomicina,

• alcaloides de la vinca,
etc.

• Per via parenteral: introducció directa del medicament per punxades o talls
produïts pel trencament dels recipients.

La majoria dels medicaments citostàtics i els seus metabòlits són eliminats de
l’organisme per excreció renal o femta. Alguns també són excretats en saliva i
suor.

La presència de medicaments citostàtics en les excretes es pot perllongar després
de la seva administració per un període que oscil·la entre 48 hores i 7 dies.

Els efectes per a la salut del citotòxics són molts: teratògens, carcinògens,
mutàgens, cardiotòxics, hepatòxics, nefrotòxics, hemorràgics, irritant de mucoses,
etc. Això no vol dir que tots produeixin aquestes reaccions, sinó que uns en
produeixen unes i uns altres en produeixen d’altres, i alguns poden tenir diversos
dels efectes esmentats.

La toxicitat més manifesta per a les persones que preparen aquests medicaments
en solucions injectables són les cutànies o mucoses.

Tenen especial rellevància les reaccions d’hipersensibilitat immediata i d’anafilaxi
sistèmica.

També han estat descrites les causades per inhalació d’aerosols d’aquests produc-
tes, que afecten el tracte respiratori. En aquest sentit, s’ha demostrat la presència
de fluoruracil a l’aire de les sales en les quals es prepara aquest compost, la
pentamidina pot induir broncospasme i la ribavirina pot provocar irritació del
tracte respiratori.

És fonamental la formació adequada dels treballadors que administrin aquests
productes i l’adopció de les mesures de protecció.

Els possibles riscos laborals dels agents citostàtics han de ser avaluats, si no
és possible la seva eliminació, i adoptar les mesures necessàries per a la seva
minimització.

Els mètodes analítics quantitatius, de control ambiental i de control biològic tenen,
en aquest cas, limitacions, per la qual cosa amb independència de la seva ocupació,
l’avaluació hauria d’incloure la revisió dels mètodes i condicions de treball.

L’administració de citostàtics requereix persones especialment entrenades a causa
dels riscos que pot sofrir el pacient i de la possibilitat de contaminació del mani-
pulador i/o de l’ambient. Aquestes persones han d’estar familiaritzades amb els
riscos de contaminació ambiental i amb les tècniques apropiades d’administració
per evitar la contaminació.

També han d’estar entrenades en les mesures que s’han de prendre en el cas de
produir-se una contaminació accidental del pacient (vessaments) o del personal
sanitari i del medi ambient.
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3. Mesurament i avaluació del risc per agents biològics

En general, els riscos causats per l’exposició a agents biològics són conseqüència
de dues situacions diferents. En un cas la infecció passa després de l’existència
d’un accident laboral, habitualment declarat, investigat i amb causes quasi sempre
conegudes; en un altre cas, la infecció és el resultat d’una exposició laboral
similar a les que tenen lloc en el camp de la higiene industrial, com l’exposició a
agents químics, en les quals un contaminant por ser present a l’ambient en una
concentració indeterminada que pot o no pot causar un dany a la salut de les
persones.

El Reial decret 664/1997 explicita que si no s’ha pogut evitar un risc,
aleshores s’ha d’avaluar, per la qual cosa marca uns criteris de periodicitat
de l’avaluació i proporciona unes eines per fer-la.

Per als agents biològics, a diferència d’altres contaminants, l’avaluació ha de tenir
en compte la capacitat que aquests agents poden tenir per reproduir-se i infectar.
Per tant, s’haurien de preveure els aspectes següents:

• Característiques personals dels treballadors, com és el seu estat immunitari,
l’estrès fisiològic, la integritat de la pell, etc.

• Condicions de treball: cal veure el mètode de treball, la possibilitat d’expo-
sició, les condicions ambientals, el nivell de formació.

• Les característiques dels agents biològics, com les fonts d’exposició, reser-
voris, virulència, vies de propagació i resistències.

Qualsevol estudi sobre l’exposició als agents biològics passa per una sèrie
d’etapes: en primer lloc, hi trobem la formulació d’una hipòtesi sobre les
possibilitats de l’exposició i de les seves conseqüències, i en segon lloc cal
fer una comprovació d’aquesta hipòtesi.

Moltes vegades, per poder-ho comprovar es fa necessari una mesura dels agents
que poden ser presents a l’ambient de treball.

Per això, ens hem de plantejar una sèrie de qüestions com les següents:

• És necessari fer una mesura? Moltes vegades, l’actuació més eficaç serà la
d’actuar directament sobre el focus de contaminació.

• Què estem buscant? Pot ser un microorganisme concret, la contaminació
general d’un ambient, la presència d’algun patogen, etc.
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• Com es mesurarà? Hem de valorar quin és el millor mètode, equips de
mostreig i les tècniques analítiques que s’han d’utilitzar.

• On es mesurarà? Aquesta pot ser a l’ambient, a les superfícies de treball o
en un líquid. Aquest aspecte ens ha de determinar el tipus de mostreig que
s’ha de fer.

• Quantes mostres hem de prendre? És a dir, quin nombre de mostres de
cadascun dels paràmetres que es mesuraran s’ha de prendre perquè els
resultats siguin com més fiables i representatius de l’exposició.

Al mateix temps d’aquesta presa de decisions, és convenient elaborar els criteris
de valoració que moltes vegades seran específics per a cada situació concreta
estudiada i no es poden extrapolar a altres situacions en les quals hi pugui haver
una altra exposició a agents biològics per semblants que aquestes puguin ser.

3.1 Tècniques de mostreig d’ambient i de superfícies

Sempre, quan ens plantegem una avaluació higiènica dels agents biològics, hem
de tenir en compte tres aspectes fonamentals:

Guia tècnica d’agents biològics

• identificació de l’agent biològic,

• mesura del contaminant,

• criteris de valoració (valors de referència).

Després de la valoració i en funció del resultat, es concreten, si escau, les mesures
correctores i preventives que assegurin que en avaluacions successives la situació
es manté segura.

3.1.1 Identificació de l’agent biològic

En el camp dels agents biològics, les coses canvien. Ens trobem amb una sèrie de
problemes generats per les característiques dels propis agents, ja que són éssers
vius, i com a tal, neixen, creixen es reprodueixen i moren, amb una sèrie de
requeriments vitals de temperatura, humitat, medis nutritius, presència o absència
d’oxigen, i una capacitat o incapacitat de generar formes de vida, capaces de
resistir condicions ambientals adverses (espores), i a la vegada, seran transportats
per partícules de pols, aigua, matèries primeres, terra, instruments de treball,
superfícies de treball, pell, roba de feina, etc. Tot això en pot dificultar molt la
identificació correcta.
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Les vies d’entrada dels
contaminants s’estudien
en el subapartat “Les vies
d’entrada” del nucli
d’activitat “Introducció als
agents biològics
perjudicials” d’aquesta
unitat didàctica.

La identificació de l’agent biològic haurà de ser acompanyada, en trobar
els seus focus de contaminació, de l’estudi del procés productiu que l’ha
originat, de les seves característiques toxicològiques i, en definitiva, de la
recollida de tota aquella informació que pugui ajudar a conèixer la situació
de risc.

La investigació de l’exposició als agents biològics al lloc de treball pot ser una
tasca senzilla quan coneixem l’agent, o molt complexa com en aquelles activitats
que no es treballa de manera deliberada amb cap agent en concret i l’agent/s
biològic/s patogen/ògens poden ser diversos.

Exemples d’aquest últim cas serien les feines relacionades amb la ramaderia i
agricultura, en la gestió de l’eliminació de residus, tractament d’aigües, etc.

En aquests cas els procediment que s’ha de seguir per a la identificació es pot
efectuar utilitzant indicadors que de manera gradual (de globals a individuals)
posin de manifest l’exposició a agents biològics:

• Indicadors globals (IGL). Per exemple, el recompte total de bacteris o
fongs/llevats, viables o totals que, mitjançant determinacions analítiques
senzilles i barates, donen una idea de la càrrega microbiològica total i
permeten la identificació d’agents biològics.

• Indicadors de grup (IGR). Per exemple, endotoxines, enterobacteris, ac-
tinomices, etc., com a grups homogenis d’agents biològics i/o productes
derivats d’ells.

• Indicadors específics (IES). Per lloc de treball o tasques concretes està
indicat l’estudi d’agents biològics o famílies específiques directament re-
lacionades amb els lloc de treball.

• Indicadors individuals (IIN). Per a problemes específics que es trobin amb
relació a agents biològics en concret.

3.1.2 Mesura del contaminant

La mesura del contaminant ens ha de permetre conèixer quines són les concentra-
cions o nivells de l’agent a l’ambient de treball.

Ja hem comentat que l’exposició als bioaerosols (microorganismes, estructures
i productes) pot tenir efectes adversos; una infecció es pot produir tant com a
resultat de la inhalació, ingestió o contacte amb agents biològics patògens viables
i una resposta al·lèrgica o tòxica es pot produir per la exposició als agents biològics,
aquests no han de ser necessàriament partícules vives, ja que les cèl·lules mortes
o els seus fragments poden provocar la mateixa resposta que el microorganisme
viu.
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Bioaerosols

Un bioaerosol és una barreja
complexa de diferents classes de

partícules. Poden ser
microorganismes vius (les seves

formes vegetatives i formes
resistents), microorganismes

morts i els seus fragments, els
seus productes derivats i les

seves toxines.

L’avaluació dels bioaerosols és complexa i un camp molt especialitzat a diferència
d’alguns dels aspectes associats a l’avaluació dels aerosols no biològics. Per
exemple, la seva viabilitat pot ser afectada per la pol·lució, un canvi en les
condicions ambientals; les seves característiques i comportament poden estar
afectats per les condicions inicials de creixement, per la manera com s’ha format
l’aerosol (bioaerosol), per les condicions en què es capta, manipula, emmagatzema
i analitza la mostra, etc.

Una estratègia de mesura dels bioaerosols, pot ser la següent:

1. Aproximació inicial. L’objectiu d’aquesta etapa és l’obtenció de dades
sobre el procés tecnològic i dels seus riscos, per això hem de tenir en
compte:

• El tipus de microorganisme, els seus components o productes i la
forma com es presenten.

• Els riscos que suposen els microorganismes i els seus components i
productes.

• La possibilitat real d’una exposició.

• La identificació dels focus de contaminació.

• Les persones exposades, tant les habituals com les de manteniment i
neteja.

• La durada de l’exposició.

• La informació existent sobre exposicions similars.\\En molts casos,
aquesta primera fase qualitativa pot ser suficient i portarnos a l’a-
plicació de les mesures preventives que siguin necessàries. D’altres
vegades, necessitarem saber els valors de concentració ambiental.

2. Mesura bàsica. És una mesura de la concentració global d’agents biològics,
feta amb un mostreig senzill. Aquesta ens pot proporcionar una informació
quantitativa sobre l’eficàcia de les mesures de control, també ens pot posar
de manifest les deficiències d’aquestes mesures de control o de les millores
obtingudes.

3. Mesura detallada. Quan la mesura bàsica ens revela que l’exposició és
molt variable o que hi ha moltes persones o molts entorns en els quals hi
ha un risc, és necessari obtenir-ne una informació quantitativa més precisa.
També pot ser útil quan hi hagi canvis en el procés o quan s’hagin de fer
operacions o processos poc usuals.

Moltes vegades, pot ser necessari prendre mostres a l’exterior, per com-
provar l’impacte mediambiental de l’alliberament del bioaerosol, i no serà
sobrer analitzar el sòl, la vegetació i les aigües i la contaminació ambiental
usual.

4. Mesures rutinàries. Una vegada dutes a terme les fases de mesura bàsica
i detallada, es pot dissenyar una estratègia per a la mesura rutinària que
pot ser útil per comprovar, per exemple, que les mesures de control siguin
eficaces o per descobrir canvis en els patrons de l’exposició. La freqüència
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Per aprofundir sobre els
paràmetres de mesura
consulteu la secció
“Annexos” que trobareu al
web d’aquest crèdit.

de la mesura periòdica dependrà dels nivells d’exposició, de la variabilitat
dels resultats, de la fiabilitat de les mesures de control i de la natura del
microorganisme.

Quan decidim fer un mostreig, podem fer un disseny de la presa de mostres;
per això, hem de tenir en compte un sèrie de consideracions a l’hora de
decidir l’estratègia que s’ha d’utilitzar i sobretot hem de tenir clares les
raons que faran el mostreig recomanable abans d’iniciar qualsevol procés
de mostreig ambiental.

Abans d’iniciar el mostreig hem de tenir en compte:

• el tipus de mostreig, personal o de zona (posició i nombre de mostre-
jadors);

• el grau d’especificitat;

• el nivell de sensibilitat;

• la rapidesa de resultats;

• la importància relativa del recompte total dels agents biològics davant
la viabilitat de la mostra.

A causa del gran nombre de mostres que podem obtenir, cosa que encariria el
mostreig, és millor planificar-lo prèviament tenint en compte:

• Els possibles focus de contaminació.

• Els factors que poden afectar la concentració del bioaerosol: ubicació d’e-
quips de ventilació, climatització, extraccions d’aire, moviment de persones,
etc.

• Si el mostreig és personal, és possible prendre mostres als treballadors
exposats i als no exposats, i fer mesures ambientals per poder-los comparar.

• Prendre mostres abans d’iniciar l’activitat, per determinar-ne els valors de
fons.

• Prendre mostres en altres àrees, per obtenir un patró de contaminació de
fons.

• Quan les operacions siguin contínues o molt regulars, pot ser apropiat
prendre mostres amb uns intervals regulars (setmana, mes).

• Prendre mostres en finalitzar el treball, per poder comprovar el temps que
triga el bioaerosol en dispersar-se.
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El surface air system (SAS)
és un mètode molt utilitzat

per mesurar agents
biològics per impactació.

3.1.3 Criteris d’avaluació

No hi ha establerts criteris generals de valoració numèrics que permetin fer
una valoració quantitativa de la situació de treball estudiada. Per tant, això
fa que l’estratègia que s’ha d’utilitzar sigui la investigació i detecció dels
possibles focus de contaminació, la seva eliminació, reducció o control i la
vigilància mèdica de les persones exposades.

L’American Conference of Govermmental Industrial Hygienists (ACGIH) està
estudiant els mètodes per establir els criteris de valoració dels contaminants
biològics a oficines, instal·lacions de recuperació i tractaments de residus, ins-
tal·lacions de recerca d’animals, biotecnologia, indústries de la carn, hotels,
col·legis, guardaries, residències geriàtriques, etc. En alguns d’aquests estudis
s’indiquen valors de concentració a partir dels quals es recomana l’aplicació de
mesures de control des de 10.000 ufc/m3 de bacteris i fongs en ambients d’oficines.

Una altra dada és que algunes legislacions vigents en altres països estableixen uns
valors de concentració de microorganismes a l’aire, amb la finalitat de controlar
un procés de fabricació determinat, o bé, amb relació a la qualitat de l’aire en un
entorn hospitalari.

Amb referència als agents causants de malalties infeccioses, s’ha de tenir en
compte el fet de que aquests agents poden ser infecciosos dins d’un ampli marge
de concentracions ambientals, en funció del grau de virulència de les soques i de
la resposta d’un sistema immunitari determinat. En aquests casos, s’han d’aplicar
les mesures de control oportunes amb la finalitat d’evitar o reduir el contacte dels
treballadors amb l’agent biològic.

3.2 Tècniques d’anàlisi per a la identificació i quantificació dels
agents biològics contaminants

Molts dels instruments utilitzats per a la captació dels agents biològics són
modificacions dels utilitzats en la higiene industrial per a la mesura de compostos
químics. La característica que els diferencia és el propi contaminant, ja que alguns
dels agents biològics que s’han de mostrejar són éssers vius, i per tant, el sistema
de captació n’ha d’assegurar la viabilitat perquè l’avaluació tan precisa com sigui
possible.

El suport de retenció més adequat per a la captació dels agents biològics són els
medis de cultiu gelatinosos amb substàncies nutritives, i la captació d’altres formes
resistents o la dels seus productes es poden fer, per exemple, amb filtres.

Els mètodes de presa de mostres d’agents biològics es poden classificar en tres
grups, segons del medi que s’hagi de mostrejar:
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• mostreig de l’aire,

• mostreig de superfícies,

• mostreig de líquids.

3.2.1 Mostreig de l’aire

La captació dels agents biològics suspesos a l’aire es pot fer de diverses maneres,
entre les quals destaquen la utilització dels captadors inercials, els flascons
borbolladors i els impactadors.

Captadors inercials

Els captadors inercials es basen en la seva capacitat de retirar de l’aire les
partícules i d’atrapar-les sobre el suport de retenció.

El sistema més simple de captadors inercials consisteix a utilitzar les càpsules de
Petri, obertes amb agar nutritiu, en les quals les partícules amb el agents biològics
associats es dipositaran per efecte de la gravetat.

Càpsula de Petri

Aquest mètode és útil quan la mida de les partícules és gran i l’aire està calmat,
d’aquesta manera les partícules es poden sedimentar.

La informació que proporciona és únicament qualitativa, ja que no es possible
calcular el volum d’aire que ha passat sobre la placa.

Flascons borbolladors o impingers

Els flascons borbolladors, o impingers, funcionen en fer passar un volum conegut
d’aire a gran velocitat a través d’un medi de cultiu diluït o d’una solució isotònica.

Després de la captació, se sembra el líquid o la filtració sobre un agar nutritiu per a
la seva incubació; el resultat, expressat en ufc/m3(unitats formadores de colònies
per metre cúbic), s’obté després de comptar les colònies que han crescut en el medi
de cultiu i la seva divisió per volum d’aire mostrejat.

A partir de les colònies que han crescut, es poden fer diverses anàlisi microbiolò-
giques, per identificar els microorganismes captats.

Flascó rentador de gasos o impinger

Els estudis efectuats amb aquests captadors han posat de manifest alguns factors
que incideixen en el grau de supervivència dels microorganismes, per exemple, la
llum solar, l’alta velocitat o la dessecació quan la duració del mostreig és llarga.
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Impactadors

Els sistemes anomenats impactadors es basen a forçar el pas de l’aire (amb una
bomba de buit, que forma part del mostrejador) a través de petits orificis i fer
impactar les partícules sobre plaques amb agar nutritiu.

Les partícules amb prou moviment d’inèrcia abandonen el corrent d’aire i impac-
ten sobre la superfície.

L’orifici d’entrada pot consistir en una reixeta o en un capçal amb un elevat nombre
d’orificis del mateix diàmetre i el mitjà de recollida pot ser: agar sobre una càpsula
Petri, una placa Rodac o un portaobjectes.

Hi ha diversos equips d’impactadors, però els més utilitzats són els següents:

1) Mostrejadors Andersen

Mostrejador Andersen

Aquests es consideren com un mètode de presa de mostres de referència. Con-
sisteix en un equip d’aspiració d’aire, amb un cabal fix (28 litres per minut) i un
dispositiu dividit en sis nivells en els quals es col·loquen els suports de retenció.

Cada nivell té una placa perforada per a l’entrada d’aire. Els orificis, equidistants
entre ells, tenen diàmetres progressivament inferiors d’un nivell al següent, per la
qual cosa l’aire pateix una acceleració.

Així tenen en compte la velocitat amb la que passa l’aire, es produeix una
impactació de les partícules que les separa per la seva mida. Hi ha un model
que consta únicament de dos nivells en els quals les partícules se separen en dues
categories, la fracció respirable i la no respirable.

Mostrejador RCS

2) Mostrejadors RCS (reuter centrifugal sampler)

En aquest equip, un volum d’aire és impulsat per una hèlix sobre una cinta de
plàstic portadora d’alvèols que conté el medi de cultiu. Les partícules i els
microorganismes associats presents a l’aire són projectats per l’acció de la força
centrífuga sobre el medi de cultiu.

Funcionament d’un mostrejador RCS

En aquest cas, l’aire és aspirat a través d’una superfície que conté orificis
equidistants i que té com a missió distribuir uniformement les partícules sobre
la placa en el medi de cultiu, en què es produirà la impactació.

Les plaques utilitzades són les plaques Rodac que permeten, a més, el mostreig de
superfícies.

Com en el cas anterior, aquest equip té un cabal d’aire fix, que varia segons el
model entre 90 i 180 litres per minut i un programador de temps que permet er
mostrejos des de 20 segons a 5 minuts.

Mostrejador SAS

3) Impactador en cascada May

Aquest tipus d’impactadors es basa en la recollida per impactació de les mostres
directament sobre un portaobjectes, per a la seva anàlisi posterior al microscopi.
El seu cabal d’utilització és de 10 l/min.
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Exemple de mostreig de
superfícies

Un exemple de mostreig de
superfícies el tenim en la seva
utilització en la higiene
alimentària o en la comprovació
de l’eficàcia dels productes de
desinfecció o en l’avaluació de la
presència d’agents biològics a
l’interior dels conductes de l’aire
en un sistema de
ventilació-climatització.

Exemples de mostreig de
líquids

Alguns casos en què el mostreig
de líquids té importància és en
l’anàlisi de l’aigua d’un
humidificador, de les torres de
refrigeració d’un sistema de
climatització de l’aire o de les
aigües residuals d’un hospital o
d’un laboratori clínic.

Per ampliar la informació
sobre l’elecció del mètode
de mostreig consulteu la
secció “Annexos” del web
del crèdit.

En tots els mostrejos d’aire el resultat s’expressa en ufc/cm3 (unitats
formadores de colònies per unitat de volum d’aire).

3.2.2 Mostreig de superfícies

A més del mostreig aeri també podem determinar el nombre d’agents biològics
dipositats en una superfície. Aquesta tècnica té un interès especial, ja que ens
permet determinar la possible contaminació per agents biològics de les matèries
primeres, dels productes o de les pròpies persones.

Així doncs, aquesta contaminació pot tenir el seu origen en els instruments de
treball, la roba, les mans, el mobiliari o els elements de construcció que per
les seves característiques o per una desinfecció deficient poden es convertir en
reservoris d’agents biològics.

Podem diferenciar dos tipus de mostreig de superfícies:

1. Frotis. Aquest mètode consisteix en la recollida del material dipositat
en les superfícies amb unes pilotetes (turundes) estèrils de cotó. Després
del mostreig es pot procedir a la sembra del material recollit aplicant
directament la turunda sobre el medi de cultiu o es pot rentar amb un diluent
estèril i sembrar-lo. En general, aquest mètode no permet fer estimacions
quantitatives precises de la contaminació i, bàsicament, s’utilitza per com-
provar la presència d’un microorganisme concret.

2. Mostreig amb plaques de cultiu per contacte. És el mètode més utilitzat
i consisteix en l’aplicació de plaques Rodac, amb un medi de cultiu
lleugerament en excés, sobre la superfície que es vol mostrejar. El resultat
del recompte de les colònies que han crescut s’expressa en ufc/cm2(unitats
formadores de colònies per unitat de superfície).

Placa RodacL’objectiu del mostreig de líquids és posar també de manifest la presència d’agents
biològics en diversos tipus de fluids. En la major part dels casos, el mètode més
senzill de recollida de fluids consisteix a agafar una mostra del líquid amb un
recipient estèril.

Quan el volum del líquid que s’ha de mostrejar és gran i la contaminació és petita,
és millor filtrar el líquid. En altres casos, com per exemple en les conduccions
d’aigua o altres líquids, es poden instal·lar dispositius que permetin la recollida
periòdica de mostres.

Els resultats del recompte de colònies s’expressen en ufc/ml (unitats formadores
de colònies per unitat de volum de líquid).

En la taula 3.1 podem veure un resum de les diferents tècniques de mostreig
d’agents biològics, la velocitat del pas de l’aire en litres, el temps de mostreig
en minuts i els seu principals avantatges i inconvenients.



Riscos químics i biològics ambientals 72 Riscos biològics

Taula 3.1. Tipus de mostreig ambiental

Mètode Procés Velocitat/temps de
mostreig (l/min)

Avantatges Inconvenients

Flascons borbolladors o
impingers

Pas de l’aire a través d’un
volum conegut de líquid

12,5/30 Vàlid per a molts
microorganismes
No hi ha perill de
dessecació
Exactitud en el recompte
No saturació

Dispersió d’espores
Esterilitat
Transport en fred
Una possible proliferació
bacteriana pot portar a
errors en la quantificació

Impactació sobre agar
(Andersen) 6 nivells

Recollida de l’aire
mitjançant orificis de
diferents mides en
càpsules Petri

28/1-5 Separació per mida
Bona eficiència
Es pot calibrar

Poc manejable
Poc econòmic
No apte per valorar
ambients asèptics

Impactador centrífug
(RCS)

Recollida de l’aire en tires
d’agar

40/0,5 Manejable
Apte per valorar ambients
asèptics

Medis de cultiu limitats
No calibratge

Impactació SAS Recollida d’aire sobre una
placa amb medi de cultiu
(placa Rodac)

90-180/0,5-3 Manejable
Preparació pròpia de
medis de cultiu

No separació per mida de
partícula

Filtració en membrana Recollida d’aire en filtres 1-2/15-60 Microorganismes totals
Exactitud del recompte

Dessecació dels
microorganismes Pèrdua
de viabilitat

Sedimentació en plaques Plaques d’agar obertes
col·locades a llocs
diferents

- Econòmic
Fàcil d’utilitzar

Dades no comparables,
anàlisi no quantitativa
No es recullen partícules
més grans de 3 µm
Es produeix la mort per
dessecació després de 20
minuts d’exposició

3.3 Anàlisi microbiològica

El tipus d’anàlisi microbiològica depèn del tipus d’informació que vulguem
obtenir, ja sigui quantitativa, qualitativa, o de la comparació de diferents ambients
(interior, exterior) o de la detecció de la presència de productes bioquímics
elaborats pels microorganismes (endotoxines, micotoxines, etc.).

El cultiu de microorganismes viables és el mètode d’anàlisi més utilitzat, però
presenta limitacions ja que només té en compte aquells microorganismes que
poden créixer i formar colònies.

Davant de cada situació de mesura dels agents biològics, s’ha de determinar
el mostrejador, el suport de retenció i l’anàlisi que se n’hagi de fer.

Un dels aspectes més importants que s’ha de tenir en compte és el medi de cultiu
en què creixeran els microorganismes. Generalment, aquest medis són formats per
una substància gelatinosa, l’agar, al qual s’afegeixen diferents substàncies amb els
elements nutritius per als microorganismes.
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Medi de cultiu universal.
Triptisoy Agar (TSA)

El TSA es compon de:

• Peptona de caseïna:
15,0 g/l

• Peptona de soja: 5,0 g/l

• Clorur sòdic: 5,0 g/l

• Agar-agar: 15,0 g/l

• PH de 7,3

Temperatura d’una estufa
de cultius

Els patògens per a l’ésser humà
s’han de posar a 35 ºC, els
microorganismes ambientals,
entre 25 ºC i 30 ºC; o les
espècies termòfiles, a
temperatures superiors als 50 ºC

De vegades, s’hi incorporen altres substàncies amb la finalitat d’inhibir el crei-
xement en particular d’algun microorganisme, com el cas d’algun antibiòtic, per
inhibir el creixement bacterià.

Trobem medis de cultiu anomenats “universals” que permeten el creixement d’una
àmplia gamma d’espècies, encara que també en trobem de “selectius” o específics,
pel creixement d’un tipus de microorganismes determinat.

Medi de cultiu selectiu per a fongs

En contenir cloramfenicol (antibiòtic), el medi de cultiu selectiu per a fongs inhibeix el
creixement bacterià. Consta de:

• Peptona de caseïna: 5,0 g/l

• Peptona de carn: 5,0 g/l

• D(+) glucosa: 40,0 g/l

• Cloramfenicol: 0,5 g/l

• Agar-agar: 15,0 g/l

• PH 5,6

Una vegada seleccionats els medis de cultiu i després de dur a terme la presa
de mostres, aquestes es portaran al laboratori, tan ràpid com sigui possible; allí
les mostres es col·locaran en estufes de cultiu a les temperatures adequades als
diferents microorganismes captats. Aquestes temperatures estan definides per les
condicions del desenvolupament in vivo.

Després de la incubació, farem l’anàlisi de les mostres; és el recompte i/o identifi-
cació de les espècies captades. Aquesta identificació es basa fonamentalment en
l’estudi morfològic i en diferents proves bioquímiques.

Les càpsules de Petri, una vegada fet el recompte, es retiren del laboratori dins
d’un contenidor de residus biològics.

Altres tècniques poden ser la microscòpia (cèl·lules bacterianes, espores fúngiques
o grans de pol·len) o tècniques de tinció. Però també poden presentar limitacions:
poden diferenciar partícules biològiques o no diferenciar-les, que siguin o no
siguin viables, i el preu més costós d’aquestes tècniques, entre d’altres.

3.4 Calibratge i manteniment dels equips

En el sistema de qualitat d’un laboratori, i sobretot en higiene industrial, els
dedicats a l’avaluació de riscos químics, físics i biològics, els equips de mesu-
rament constitueixen l’eina principal del treball. Per aquest motiu tot el que
es relaciona amb la gestió i el control dels equips de mesurament (adquisició i
recepció dels equips, procediments d’encesa i utilització, pla de manteniment i
calibratge, registres, etc.) és de gran importància, tant per a l’execució correcta
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dels assajos i/o calibratges, com per a l’obtenció de resultats analítics amb la
fiabilitat i la precisió requerides.

El laboratori ha de tenir implantat un pla de manteniment i calibratge o
verificació dels seus equips com a part fonamental del sistema de qualitat.

3.4.1 Procediment de calibratge i manteniment d’equips

El calibratge és el conjunt d’operacions que estableixen, en condicions
especificades, la relació que hi ha entre els valors d’una magnitud indicats
per un instrument de mesura i els valors corresponents d’aquesta magnitud
efectuats pels patrons.

El resultat d’un calibratge permet l’estimació dels errors d’indicació de l’instru-
ment de mesura.

El resultat es pot registrar en un “certificat de calibratge” o “informe de calibratge”,
i de vegades, el resultat d’un calibratge s’expressa com una correcció o com un
“factor de calibratge” o com una “corba de calibratge”.

El manteniment és el conjunt d’operacions que permeten que un equip o
sistema de mesura es trobi en perfectes condicions d’ús.

El manteniment dels equips pot ser correctiu (corregir errors, avaries) o preventiu
(prevenir errors, deterioracions, avaries o un mal funcionament).

Les operacions que cal efectuar amb els equips poden ser de manteniment
preventiu i/o de calibratge o verificació.

Es considera que un calibratge, verificació o manteniment és intern quan les
operacions pertinents les porta a terme el propi laboratori, i extern quan les porta
a terme un servei extern contractat, tant si tenen lloc al propi laboratori com a la
seu d’aquest servei, previ transport de l’equip.

Per a molts equips de laboratori (generalment, els de mesura indirecta) resultarà
més apropiat parlar d’una verificació i no d’un calibratge, ja que generalment
les magnituds de l’equip de mesura no són objecte de mesurament. Aquestes
operacions de verificació han de proporcionar un mitjà per comprovar o acreditar
que l’equip o el sistema de mesura funcionen correctament i que compleixen amb
les especificacions, del fabricant, o d’una norma o reglament.

El pla de manteniment ha de cobrir tots els equips i definir les activitats que cal
dur a terme i la seva periodicitat.
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Operacions de
manteniment d’un equip

Es poden fer diversos tipus
d’operacions de manteniment
d’un equip: neteja, revisions,
comprovacions, substitucions,
reposicions de material fungible,
etc.

Programa Interlaboratoris
de Control de Qualitat

L’Institut Nacional de Seguretat i
Higiene en el Treball té establert
un Programa Interlaboratoris de
Control de Qualitat (PICC) que
està obert a la participació de
qualsevol entitat, laboratori o
especialista relacionat amb
l’anàlisi de contaminants.

Les activitats o operacions que s’han de dur a terme han d’anar encaminades
a prevenir, o si escau a corregir, errors, deterioracions, avaries o un mal
funcionament dels equips.

Les operacions de manteniment que s’efectuïn d’un equip s’han d’anotar en un
diari o fitxa/registre de manteniment dissenyat per a aquesta finalitat.

Convé diferenciar els calibratges o verificacions, periòdics o programats, inclosos
dins el pla general de calibratges o verificacions dels equips, dels calibratges que
són inherents a la presa de mostres i/o anàlisi, com per exemple, els equips de
presa de mostres (mostrejadors personals) que són, generalment, calibrats abans i
després de cada mesurament i, els equips analítics de mesura indirecta que tenen el
procediment de calibratge per a l’anàlisi de mostres inclòs en el propi procediment
analític.

Cada laboratori ha d’establir quins equips són de calibratge o verificació intern
(operacions portades a terme per personal del propi laboratori) i quins equips
són de calibratge o verificació extern (operacions efectuades per personal extern,
d’altres laboratoris o centres acreditats).

És necessari establir la periodicitat dels calibratges o verificacions dels equips, que
es pot establir en funció de diversos factors, com: la transcendència dels resultats,
el grau d’utilització de l’equip, els resultats dels calibratges o verificacions previs,
les recomanacions de la informació tècnica disponible o publicada, etc.

Els calibratges o verificacions externs dels equips contractats amb subministradors
o empreses especialitzades se solen, generalment, efectuar amb una periodicitat
anual.

El procediment de calibratge o verificació intern per a cadascun dels paràmetres
que cal calibrar o operacions que cal verificar, s’ha de descriure de manera
detallada com a PNT (procediments normalitzats de treball), i s’ha d’indicar el
material necessari (tipus, classe, especificació o referència) i la periodicitat del
calibratge establert.

Els equips auxiliars, generalment, es mantenen únicament amb neteges periòdi-
ques i amb controls de seguretat, segons sigui necessari.

En el cas dels calibratges o verificacions externs efectuats per serveis externs
especialitzats, han de seguir els procediments normalitzats establerts en els
protocols de l’equip amb la finalitat d’assegurar que les especificacions amb les
quals l’equip va ser fabricat es mantinguin i acreditar que l’equip o el sistema de
mesura funciona correctament i compleix especificacions.

Els calibratges o verificacions dels equips efectuats han de quedar documentats,
i cal anotar, com a mínim, data, operador, condicions ambientals, observacions,
controls o verificacions efectuats, dades i resultats obtinguts en un diari o fitxa/re-
gistre de calibratge de l’equip.

Les dades i registres s’han d’arxivar de manera que possibiliti, sempre que sigui
necessari, fer la reconstrucció dels càlculs.
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Objectes punxants o que
tallen

Alguns objectes amb punxa o
que tallen són, per exemple,

agulles, xeringues, llancetes,
fulles de bisturí, vidre trencat,

etc.

Els certificats de calibratge extern de patrons o equips han de ser emesos per
laboratoris de calibratge, preferentment acreditats, que assegurin la traçabilitat
a patrons nacionals o internacionals reconeguts i incloguin informació sobre les
mesures dutes a terme i les incerteses associades.

Quan es tracti de verificacions o comprovacions d’un equip, el certificat de
verificació ha de tenir característiques similars al de calibratge i haurà de servir per
acreditar que l’equip o el sistema de mesura funciona correctament i que compleix
especificacions.

Els equips integrats dintre del pla de calibratge o verificació han de disposar d’una
etiqueta en la qual consti el calibratge/verificació efectuat, i s’indiqui, per exemple,
el següent:

• identificació de l’equip (codi, denominació, model i número de sèrie);

• data del calibratge/verificació;

• data del proper calibratge/verificació;

• referència del calibratge/verificació.

Qualsevol equip de mesurament que com a conseqüència dels resultats defectuosos
en les operacions de calibratge, verificació o manteniment, o bé per causa d’una
avaria, sobrecàrrega o manipulació incorrecta, sigui posat fora de servei, s’ha de
retirar a un lloc específic i/o s’ha de senyalitzar clarament mitjançant un cartell,
o etiqueta, preferentment de color vermell, amb l’avís de “Fora d’ús” que indiqui
codi, denominació de l’equip, data i motiu de la seva retirada. Aquest cartell s’ha
de mantenir fins que l’equip hagi estat reparat i reconegut com a apte per efectuar
la seva funció satisfactòriament, mitjançant un calibratge, verificació o assaig.

3.5 Tècniques d’eliminació de residus i mostres

L’eliminació dels residus depèn directament de les seves característiques; per això,
s’ha establert un sistema d’identificació i separació quan es tracti de materials
contaminats.

Com a norma general, s’ha d’actuar de la manera següent:

• Els objectes amb punxa o que tallin s’han d’introduir en recipients rígids,
impermeables i inaccessibles, i s’han d’esterilitzar en una autoclau, i se n’ha
d’incinerar després la resta.

• El material reutilitzable s’ha d’introduir a recipients impermeables de poc
fons, s’han de cobrir completament amb un desinfectant i s’han de col·locar
en una autoclau per a la seva esterilització. No se n’ha de fer cap neteja
anterior; totes les neteges o reparacions que s’estimin necessàries s’haurà
de fer després de la sortida del material de l’autoclau.
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• El material contaminat per eliminar (cultius, cotó, teixits, etc.) s’ha
d’introduir a recipients impermeables aptes per a la seva esterilització i
incineració posterior.

• On es treballi amb agents biològics dels grups 3 i 4, s’haurà d’instal·lar una
autoclau, i un incinerador en el cas del agents biològics del grup 4.

• Alguns centres hospitalaris tenen un incinerador de residus, si no el tenen,
hi ha d’haver un contracte amb alguna empresa autoritzada per a la recollida
d’aquests tipus de residus.

3.6 Valors límit d’exposició

Pel que fa als contaminants químics, una vegada identificats i estimada la seva
concentració a l’ambient de treball, es fa una valoració i es compara amb un valor
de referència màxim admissible (VLA). Aquest valor o criteri de valoració, per
als casos dels contaminats biològics, no s’estableix en l’àmbit normatiu.

No hi ha establerts criteris de valoració numèrics que ens permetin fer una
valoració quantitativa de l’exposició a agents biològics.

La Comissió per als Bioaerosols de l’ACGIH explica les raons per les quals, ara per
ara, no és possible establir aquests criteris. Un valor límit d’exposició general per
a la concentració dels bioaerosols cultivables (fongs i bacteris totals) o comptables
(pol·len total, espores de fongs o bacteris) no té justificació científica perquè:

• els bioaerosols són barreges complexes de diferents classes de partícules.
Les respostes dels éssers humans als bioaerosols van des d’efectes innocus
fins a malalties greus, segons l’agent específic i els factors de susceptibilitat
de cada persona;

• les concentracions mesurades dels bioaerosols cultivables i comptables
depenen del mètode de presa de mostres i anàlisi;

• no és possible recollir i avaluar tots els components dels bioaerosols
utilitzant un únic mètode de mostreig.

No s’han establert valors límit d’exposició per als bioaerosols individuals cultiva-
bles o comptables per prevenir la irritació o les respostes tòxiques o al·lèrgiques.
Actualment, la informació relativa a les concentracions dels bioaerosols cultiva-
bles o comptables que han produït irritació o respostes tòxiques o al·lèrgiques
procedeix, en la seva major part, d’estudis de casos que contenen només dades
qualitatives de l’exposició. Les dades epidemiològiques que hi ha són insuficients
per descriure les relacions exposició-resposta.

Les raons de l’absència d’unes dades epidemiològiques de qualitat per establir
aquesta relació són:
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• La major part de les dades de les concentracions dels bioaerosols espe-
cífics procedeix més de mesures indicadores que de la determinació dels
agents causants reals. Per exemple, la determinació de fongs cultivables
s’utilitza per representar l’exposició als al·lèrgens. A més, la major part
de les determinacions procedeix dels punts d’acumulació d’aquests agents
(reservoris) o de les mostres de l’aire ambiental. És poc probable que
aquestes aproximacions representin exactament l’exposició humana als
agents causants reals.

• Els components i les concentracions dels bioaerosols varien àmpliament.

• Els mostrejadors d’aire utilitzats més comunament només prenen mostres
“puntuals” en períodes curts de temps i aquestes mostres aïllades poden no
representar l’exposició humana. Les mostres puntuals en períodes curts de
temps poden contenir una quantitat d’un bioaerosol en concret en ordres de
magnitud superiors o inferiors a la concentració mitjana ambiental.

• Alguns organismes alliberen aerosols com a “concentracions d’irrupció”,
que rarament es poden detectar utilitzant mostres puntuals. Aquests episodis
dels bioaerosols poden produir efectes significatius per a la salut.

Per a alguns bioaerosols infecciosos hi ha dades de dosi-resposta. Actualment, els
protocols del mostreig ambiental per als agents infecciosos són limitats i adequats
solament com a temptativa científica.

Els mètodes tradicionals de salut pública -inclosos els d’immunització, descobri-
ment de l’agent actiu i tractament mèdicsegueixen sent les defenses primàries
davant dels bioaerosols infecciosos.

En certs serveis públics i mèdics amb un risc elevat per a la transmissió de la
infecció (per exemple, la tuberculosi), s’haurien d’emprar controls de l’exposició
per reduir les possibles concentracions ambientals als agents patògens virulents i
oportunistes.

Els contaminants de procedència biològica que són analitzables són substàncies
produïdes per la matèria viva, que es poden detectar utilitzant assajos químics,
immunològics o biològics, i comprenen les endotoxines, micotoxines, al·lèrgens i
compostos orgànics volàtils.

Els fets encara no protegeixen l’establiment de valors límit d’exposició per a cap
d’aquestes substàncies analitzables.

Els mètodes d’assaig per a certs al·lèrgens aeris comuns i endotoxines estan
avançant constantment. També, les tècniques moleculars innovadores permeten
analitzar la concentració d’organismes específics, detectats normalment només per
cultiu o recompte.

En estudis experimentals i de vegades en estudis epidemiològics s’han observat
relacions dosi-resposta per a alguns bioaerosols analitzables. Així mateix, està
progressant la validació d’aquests assajos al lloc de treball.
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3.6.1 Criteris d’interpretació de resultats

La Comissió per als Bioaerosols de l’ACGIH ha desenvolupat unes guies per a
l’avaluació de l’exposició a contaminants biològics en ambients interiors. Aques-
tes guies tenen en compte la valoració mèdica dels símptomes, l’avaluació del
funcionament de l’edifici i el judici professional.

En absència de criteris numèrics de valoració, és necessari decidir amb antelació
els criteris d’interpretació que s’utilitzaran per determinar si un ambient està o no
està contaminat.

En termes generals, es podrien considerar els criteris d’interpretació següents dels
resultats obtinguts:

• Els tipus i freqüències relatives dels contaminants biològics a l’ambient
amb problemes i en un ambient “control” (l’exterior o un altre local sense
problemes).

• L’evidència mèdica que una infecció o al·lèrgia ha estat causada per un
contaminant biològic específic.

• Les relacions existents entre l’ambient interior i l’ambient control poden
indicar possibles amplificacions.

• L’avaluació dels reservoris i les possibilitats d’amplificació i de dissemina-
ció.

El Comitè sobre els Bioaerosols de l’ACGIH ha desenvolupat una guia tenint en
compte els símptomes que relacionen les malalties del lloc de treball, l’avaluació
del funcionament de l’edifici i l’acció que s’ha de dur a terme:

1. Si el nombre total de ufc/m3 és més gran que 10.000, es recomana aplicar
immediatament mesures correctores.

2. Si el nombre total de ufc/m3 és més petit que 10.000, es recomana la
identificació dels possibles agents etiològics, dels quals ens proporciona una
llista en tres grups:

(a) Fongs. Per exemple, Aspergillus sp., Cladosporium sp., Mucor sp.,
etc.

(b) Bacteris. Per exemple, formes gramnegatives o Staphylococcus
aereus, Streptococcus salivarius, Corynebacterium sp., etc.

(c) Actinomices termòfils. Per exemple, Micropolyspora faeni, Thermo-
monospora sp., etc.

En aquests casos, si la presència d’alguns dels agents identificats, excedeix de 500
ufc/m3 i si no hi indicis de resposta al·lèrgica a partícules procedents de l’exterior,
s’han d’aplicar mesures correctores descrites en el protocol.
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En la guia de l’ACGIH s’esmenta un quart grup de possibles agents causants de
la malaltia, en el qual s’inclouen: protozous, micotoxines, endotoxines, etc., i es
recomana el seu estudi en cas que una vegada aplicades les mesures correctores,
i tot i haver disminuït el nombre de la resta d’agents etiològics, persisteixin els
efectes adversos.

3.6.2 Altres criteris

A part de l’ACGIH, també caldria mencionar que l’Organització Mundial de la
Salut (OMS) té establert un quadre, més aviat indicatiu, referent als nivells de
contaminació davant bacteris i fongs (vegeu taula 3.2).

Taula 3.2. Criteris de l’OMS

Nivell de contaminació Bacteris ufc/m3 aire Fongs ufc/m3 aire

Molt baixa < 50 < 25

Baixa < 100 < 100

Mitjana < 500 < 500

Alta 500-2.000 500-2.000

Molt alta > 2.000 > 2.000

A continuació, i a títol d’exemple, s’inclouen les guies per a la interpretació
dels resultats elaborades per experts en la matèria, de vegades fruit de les seves
experiències, i classificades segons els grups d’organismes més freqüents en la
composició dels bioaerosols:

1. Virus

Moltes de les malalties associades als virus presenten símptomes ben
definits, per la qual cosa l’existència d’una malaltia és la demostració que
el virus hi va ser present.

No es coneix el nombre de partícules necessàries per causar una infecció en
un individu susceptible, encara que algunes evidències suggereixen que un
únic virus és capaç d’iniciar la infecció.

De moment no hi ha proves que l’exposició a virus pugui causar intoxi-
cacions o sensibilitzacions. El fet que els virus siguin paràsits obligats
(necessiten d’un ésser viu per al seu desenvolupament) i, per tant, siguin les
persones qui actuen com a amplificadores i disseminadores (parlar, esternuts
o tos), fa innecessària l’avaluació de l’ambient control.

Factors com l’augment de l’ocupació o una renovació escassa de l’aire
poden contribuir a l’augment de la taxa de contagi.

2. Bacteris

En general, en ambients en els quals no s’ha detectat cap amplificació
específica, els bacteris dominants haurien de ser els corresponents a la flora
bacteriana normal humana, és a dir, bacteris grampositius que pertanyin
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als gèneres Micrococcus i Staphilococcus. Les concentracions ambientals
elevades d’aquests tipus de bacteris, que es troben a la pell i a les secre-
cions respiratòries, indiquen que els nivells d’ocupació són alts i/o que la
renovació de l’aire és insuficient.

Si els bacteris dominants són gramnegatius, això indicaria l’existència de
focus de contaminació inusuals; per exemple, nivells elevats de bacteris
gramnegatius, oxidasa negativa i fermentadores de la glucosa suggereixen
un focus de contaminació d’origen gastrointestinal (extraccions dels lava-
bos); si els bacteris oposats són gramnegatius, oxidasa positiva i les seves
colònies són de color groc, el focus de contaminació més probable són
aigües estancades i contaminades.

Alguns autors han suggerit la xifra de 4.500 unitats formadores de colònies
(ufc) per metre cúbic d’aire, com a límit superior de concentració de
bacteris totals per a interiors i en climes subàrtics. Aquesta xifra només
és aplicable per a organismes d’origen humà i exclou qualsevol tipus de
patògens. Tampoc no és aplicable per a climes més càlids.

3. Endotoxines

Les endotoxines són components (lipopolisacàrids) de les membranes exter-
nes dels bacteris gramnegatius. Són compostos altament tòxics que poden
causar febre i malestar, alteracions en el nombre de leucòcits, alteracions
respiratòries, etc.

Alguns autors suggereixen nivells entre 100 i 1.000 vegades superiors als
nivells amidats als ambients control.

4. Fongs

L’origen dels fongs que habitualment es troben als ambients interiors és
majoritàriament de l’exterior, per la qual cosa preferentment s’utilitza aquest
com a ambient control. Les diferències en les relacions entre els fongs
d’interior i de l’exterior depenen, fonamentalment, del sistema de ventilació
disponible. Aquesta relació és pràcticament idèntica quan l’edifici està
ventilat de manera natural, mentre que, en edificis ventilats de manera
mecànica, fins i tot on el sistema de filtració és deficient, la concentració
de fongs trobats a l’interior hauria de ser inferior a la present a l’exterior.

En qualsevol cas, els diferents tipus de fongs trobats d’interior haurien de
correspondre a les espècies de l’exterior pròpies de l’estació climàtica.

Els nivells de fins a 100 ufc/m3 de fongs sapròfits poden ser considerats
normals, sempre que es tracti d’ambients en els quals no hi ha cap població
amb deficiències o malalties del sistema immunitari.

5. Micotoxines

Durant els processos de destrucció de la matèria orgànica, utilitzada com a
font d’energia pels fongs, es produeixen metabòlits secundaris; alguns d’ells
són tòxics per als bacteris (antibiòtics), mentre que uns altres ho són per als
animals i els éssers humans (micotoxines: tricotecens i aflatoxines).

L’exposició a aquests compostos es relaciona, bàsicament, amb ambients
agrícoles i l’emmagatzematge de gra.
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Els efectes per a la salut que han estat descrits són: la seva potencialitat per
induir processos cancerígens, la deterioració del sistema immunitari i danys
en diversos òrgans com són el cor, el fetge o els ronyons.

En l’actualitat, es disposa d’algunes dades sobre les dosis a les quals algunes
micotoxines produeixen efectes adversos per a la salut.

És bastant probable que els efectes crònics causats per l’exposició a mi-
cotoxines siguin amplificats quan la via d’entrada a l’organisme sigui la
inhalatòria.

La identificació i l’avaluació dels riscos causats per l’exposició a micotoxi-
nes és complexa i requereix, en general, el mostreig tant dels fongs que les
produeixen, com de cada tipus de micotoxines.

El fet de trobar fongs productors de micotoxines a mostres ambientals no
sempre és evidència que hi hagi una exposició a les mateixes. Moltes de
les soques dels fongs toxígens no produeixen micotoxines d’una manera
rutinària i alguns només les produeixen en condicions de laboratori.

En mostrejos ambientals amb medis de cultiu inespecífics, alguns d’aquests
fongs no poden competir amb altres espècies de fongs, per la qual cosa
els nivells de fongs toxígens són inferiors als nivells ambientals reals. No
obstant això, el fet de trobar nivells inusuals de fongs toxígens hauria d’anar
acompanyat del mostreig ambiental de toxines específiques.

6. Protozous

La grandària d’aquests organismes fa que la seva presència en els bioaero-
sols sigui menys freqüent, ja que tendeixen a sedimentar ràpidament. Si
hi haguessin evidències que algun tipus de problema es pot relacionar amb
organismes patògens d’aquest grup, s’haurien d’analitzar els seus reservoris
(humidificadors, aigües estancades), per poder determinar l’origen dels
problemes i eliminar els focus de contaminació.

7. Antígens

Des de la dècada de 1920 s’han reconegut les al·lèrgies a la pols domèstica.
En les últimes dècades s’ha fet un progrés considerable en la identificació,
purificació i caracterització dels antígens produïts pels àcars de la pols do-
mèstica, sobretot els produïts per les espècies de l’àcar Dermatophagoides.

Alguns autors han proposat els valors d’antigen d’àcars en pols que poden
causar sensibilització i l’aparició de símptomes en persones sensibilitzades.
Així, per a valors inferiors a 2 µg/l d’antigen de pols, el nivell de risc és
baix, és significatiu de 2 a 10 µg/l i alt per sobre d’aquest valor.

No obstant això, encara no s’han proposat valors límit de concentració per
a altres antígens ambientals, atès que els individus sensibilitzats reaccionen
davant dosis molt baixes d’antigen, no s’hauria d’acceptar cap valor de
concentració com a segur per a aquestes persones.

D’altra banda, uns nivells molt baixos d’antigen, probablement, no consti-
tueixen un risc de sensibilització per a nous pacients.

De tot això es desprèn que l’aplicació de totes les mesures de control
disponibles que rebaixin els nivells ambientals d’antigen poden fer que un
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Tricotecens i aflatoxines

Diversos tricotecens es
caracteritzen per tenir dosis
letals per al 50% dels individus
exposats inferiors a 1 mg/kg (via
digestiva). L’aparició d’efectes
crònics (càncer) amb relació a
l’exposició a aflatoxines pot
passar a dosis de l’ordre de
µg/kg.

edifici sigui segur per als ocupants no sensibilitzats, però no per a totes
aquelles persones que hagin desenvolupat la malaltia a conseqüència de la
seva permanència a l’edifici.
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