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MALALTIES ZOONÒTIQUES
Es pot controlar la transmissió de patògens entre animals i humans?

Júlia Vergara-Alert

Amb més de sis milions de morts associades fins a l’actualitat, la pandèmia de COVID-19 és una de 
les pitjors malalties d’origen animal. Altres malalties zoonòtiques han causat brots importants durant 
les últimes dècades com la SARS (en 2002-2004, sobretot a la Xina), la MERS (en 2012, principalment 
a l’Orient Mitjà), l’ebola (de 2013 a 2016, a l’Àfrica occidental) i la febre de la vall del Rift (de 2016 
al present, a l’Àfrica). A més, i especialment als països de renda baixa, algunes malalties zoonòtiques, 
com la tuberculosi i la ràbia, són endèmiques i causen milers de morts. El 60 % de les malalties in-
feccioses conegudes i el 75 % de les malalties infeccioses emergents tenen un origen animal i són 
responsables de problemes de salut pública i pèrdues econòmiques.

Paraules clau: pandèmia, salut global, una sola salut, vigilància de la sanitat animal, zoonosis.

 ■ QUÈ ÉS UNA MALALTIA ZOONÒTICA?

Una malaltia zoonòtica o zoonosi és aquella que es 
transmet dels animals (normalment vertebrats), salvat-
ges o domèstics, a les persones. També existeixen les 
zoonosis reverses, que són aquelles malalties transme-
ses de les persones als animals, com és el cas d’alguns 
animals de companyia (gossos i gats). Aquests salts de 
patògens entre espècies, el que en 
anglès es coneix com a spillovers, 
són molt més comuns que no ens 
pensem. El cas més recent és el 
de la pandèmia de la COVID-
19, malaltia causada pel SARS-
CoV-2, el coronavirus 2 de la 
síndrome respiratòria aguda greu. 
Tot i que la transmissió d’aquest 
virus és principalment de persona 
a persona, s’ha pogut demostrar 
la presència de virus molt similars al SARS-CoV-2 en 
certes poblacions de ratpenats, fet que fa pensar que 
aquests animals en són el reservori i que, per tant, l’an-
tecessor del SARS-CoV-2 podria haver saltat dels rat-

penats a una altra espècie abans d’arribar a les persones, 
tal com va passar anteriorment amb altres coronavirus 
(Temmam et al., 2022; Zhou et al., 2021).

Fins al dia d’avui s’han identificat diverses espècies 
animals susceptibles a la infecció per aquest corona-
virus (primats no humans, felins domèstics i salvatges, 
cànids, mustèlids, entre altres) (Mastutik et al., 2022) 
però encara no s’ha pogut demostrar que cap d’aquestes 

pugui actuar com a hoste inter-
mediari. Aquest no és un fet nou 
ni estrany, i ja se sap que els coro-
navirus tenen un risc pandèmic 
elevat. De fet, el SARS-CoV-2 és 
el novè coronavirus que es coneix 
que infecta les persones i el setè 
identificat els darrers vint anys.

La transmissió d’un patogen 
requereix tres elements princi-
pals: la font de transmissió del 

patogen (animals o entorn contaminat pels animals), un 
hoste que sigui susceptible a la infecció (simptomàtic 
o no, que sigui portador o vehicle del patogen), i un 
mitjà de transmissió (contacte directe o indirecte, aero-

«L’aparició de noves malalties 
zoonòtiques ens recorda 
que persones, animals 
i medi ambient estem 

interconnectats»
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sol o mitjançant un vector). Per poder combatre 
una zoonosi és important conèixer bé aquests 
elements. La majoria de zoonosis tenen origen 
en la fauna salvatge (ratpenats, rosegadors, aus 
silvestres, etc.), tot i que les associades als ani-
mals domèstics i a la ramaderia (vaques, cabres, 
porcs, aus, etc.), es donen normalment en àrees 
molt poblades del món i poden tenir un impacte 
en la salut pública rellevant. A més, les vies de 
transmissió de patògens entre animals són múlti-
ples: inhalació, ingestió, a través de fluids, mos-
segades, aerosols, entre altres.

Tot i que en aquesta secció s’ha posat l’exem-
ple de la COVID-19 com a zoonosi que és cau-
sada per un virus, és important destacar que les 
zoonosis també poden ser causades per altres 
tipus diferents de patògens, com bacteris (ex. Sal-
monella, Escherichia coli, tuberculosi bovina), 
fongs (ex. tinya o dermatofitosi) i paràsits (ex. 
cisticercosi, malària) (Walker et al., 1996; Walsh 
i Groll, 1999). L’aparició de noves malalties zoo-
nòtiques i la presència de zoonosis endèmiques en 
determinades zones del planeta ens recorden que 
persones, animals i medi ambient estem intercon-
nectats i que no es pot entendre la salut de cap d’aquests 
interlocutors per separat. Recordem aquesta tríada com 
a concepte o enfocament d’una sola salut; més endavant 
en tornarem a parlar com la clau per a poder prevenir o 
per a estar millor preparats per a una futura pandèmia.

 ■ QUINS FACTORS INFLUEIXEN EN 
L’APARICIÓ DE ZOONOSIS?

La història ens explica que la majoria de malalties 
infeccioses de nova aparició són zoonosis. Però, quins 
són els factors que influeixen en l’aparició de zoonosis 
emergents? La COVID-19 s’uneix a una llarga llista 
de pandèmies que revelen els perills a conseqüència 
de la invasió de la natura i l’explotació de la vida sal-
vatge per part de l’home, amb resultats devastadors per 
a les comunitats locals i d’arreu del món. Durant les 
passades dècades diferents malalties han amenaçat la 
sanitat pública: la síndrome de la immunodeficiència 
adquirida o sida, la síndrome respiratòria aguda greu o 
SARS, la grip aviària i porcina, la síndrome respiratò-
ria de l’Orient Mitjà o MERS, la febre hemorràgica de 
l’Ebola o EVD i, més recentment, la COVID-19. I, què 
tenen totes aquestes malalties en comú? Que totes són 
malalties d’origen o transmissió zoonòtica. De fet, s’es-
tima que el 60 % de les malalties infeccioses en humans 
són degudes a transmissió zoonòtica i un 75 % de totes 
les malalties infeccioses emergents provenen del món 
animal (Taylor et al., 2001).

Aquestes malalties, les zoonosis, no són noves, fa 
molts anys que es coneixen. La pesta o la ràbia cons-
titueixen alguns exemples. Cal tirar molt enrere en el 
temps per entendre la transmissió de patògens entre 
espècies diferents. Va ser amb la introducció de l’agri-
cultura i la domesticació dels animals que els humans 
van començar a viure en poblacions més nombroses i a 
estar en contacte més estret amb altres espècies animals 
(Pearce-Duvet, 2006). Aquest és un dels factors clau 
que afavoreix la transmissió de patògens entre espècies, 
el contacte estret entre individus. Però, si bé els brots 
causats per patògens que han saltat d’una espècie ani-
mal a una altra (inclosa la humana) es coneixen de fa 
tant temps, per què la freqüència d’aquestes malalties 
s’ha incrementat en els últims anys? Experts en l’estudi 
mediambiental atribueixen aquest fet a l’acció i interac-
ció humana amb el medi ambient (Jones et al., 2008). 
La desforestació, l’increment de desplaçaments inter-
nacionals, la globalització, la urbanització massiva, els 

S’ha pogut demostrar la presència de virus molt similars al SARS-
CoV-2 en certes poblacions de ratpenats, fet que fa pensar que 
aquests animals en són el reservori i que, per tant, l’antecessor 
d’aquest virus podria haver saltat dels ratpenats a una altra espècie 
abans d’arribar a les persones, tal com va passar anteriorment amb 
altres coronavirus.

«Un 75 % de totes les malalties infeccioses 
emergents provenen del món animal»
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canvis en l’alimentació, el tràfic d’espècies salvatges i 
fins i tot creences religioses són alguns dels factors que 
influeixen en l’aparició de noves malalties i en la trans-
missió d’aquestes (Church, 2004).

També és important no oblidar la part més científica i 
no tan social. Els factors que poden explicar l’emergèn-
cia d’una zoonosi o d’una potencial malaltia de caràc-
ter zoonòtic són complexos. Hi intervenen factors tan 
diversos com ara mecanismes moleculars (per exem-
ple, la deriva i el canvi genètics que es produeixen en el 
virus de la grip aviària) o els diferents estatus immuno-
lògics dels individus o d’una població. A més, els virus, 
en especial els virus d’ARN, tenen l’habilitat d’adap-
tar-se a condicions canviants del medi ambient (per 
exemple, mutacions en el seu genoma, com passa amb 
les variants del SARS-CoV-2) i, de fet, això els conver-
teix en candidats potencials a patògens emergents.

 ■ EVITAR LA PROPERA PANDÈMIA D’ORIGEN 
ZOONÒTIC: MISSIÓ IMPOSSIBLE?

La pandèmia de la COVID-19 ha plantejat moltes pre-
guntes sobre el paper que representa la interacció entre 
els animals i les persones en l’emergència de noves 
malalties infeccioses. Hi haurà noves epidèmies o pan-
dèmies en un futur pròxim? Podem estar millor prepa-
rats per a fer front a una situació similar a la que hem 
viscut durant els darrers anys?

La història recent ens demostra que tornaran a 
succeir brots de malalties emergents; el risc de nous 
patògens per als humans s’ha incrementat durant 
les dècades passades, i aquesta tendència segueix 
a l’alça (Baker et al., 2021). Però és difícil predir 
quan succeirà això, fet que fa que la preparació i 
vigilància siguin un enorme desafiament. Tots els 
sectors relacionats amb aquesta vigilància de les 
malalties infeccioses han d’estar preparats per a 
detectar-les i prendre decisions ràpides i encerta-
des per quan arribi el moment. Entendre les malal-
ties que afecten els animals així com l’entorn on 
viuen aquests és essencial si volem evitar futures 
pandèmies. I aquest concepte fa anys que es coneix 
i que s’intenta aplicar, sense massa èxit. És el que 

es coneix com una sola salut. Què significa realment 
aquest enfocament? I el que és més important, és facti-
ble dur-lo a terme?

Una sola salut és un concepte senzill d’explicar, i 
potser més difícil de posar en pràctica. No podem enten-
dre les malalties que afecten les persones de manera 
independent a la sanitat animal i l’entorn en què vivim. 
És un triangle que hem de tenir constantment present i 
per això és important que la salut pública estigui con-
nectada amb l’animal i amb l’estudi mediambiental 
(World Bank Group, 2018). La pandèmia causada pel 
coronavirus SARS-CoV-2 ha posat de manifest moltes 
mancances en la nostra societat, però també ha fet que 
molts professionals d’àmbits diferents (sanitat, epi-
demiologia, biologia i veterinària, bioinformàtica...) 
treballéssim de manera conjunta. Això ha incrementat 
la riquesa de coneixements i ha fet que s’avanci ràpi-
dament en la comprensió d’aquest virus i, per tant, en 
el control i en el desenvolupament de mesures per a 
evitar-ne la propagació. Però encara som lluny del que 
seria un ideal de model de cooperació entre sectors, i 
per això cal seguir treballant en aquest sentit.

La pandèmia de la COVID-19 ha posat l’èmfasi 
en la necessitat de preparar-se per a poder detectar i 
donar una ràpida resposta a les malalties emergents que 
puguin sorgir d’ara endavant. És important anticipar-se 
per a poder actuar de forma ràpida. Com ja s’ha comen-
tat, tres de cada quatre malalties infeccioses emergents 
tenen origen animal i, per tant, la clau per poder pre-
venir una epidèmia o pandèmia és una vigilància epi-
demiològica més amplia i exhaustiva de la fauna, tant 
domèstica com silvestre. No es pot saber amb certesa 
quan, on i quin patogen serà el proper a causar una pan-
dèmia, però el que sí que se sap és que hi haurà més 
probabilitats en llocs on la vida salvatge entra en con-
tacte amb la fauna domèstica, on conviuen animals de 
diferents espècies incloent-hi la humana. Aquests poden 
ser llocs com mercats d’animals vius, tant pel comerç 

La desforestació, l’increment de desplaçaments internacionals, la glo-
balització, la urbanització massiva, els canvis en l’alimentació, el tràfic 
d’espècies salvatges i fins i tot creences religioses són alguns dels fac-
tors que influeixen en l’aparició de noves malalties i en la transmissió 
d’aquestes.

«La història recent ens demostra 
que tornaran a succeir brots de malalties 

emergents»
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d’animals exòtics com de bestiar, i indrets amb una 
pressió creixent sobre el medi ambient que farà que 
animals i persones entrin en contacte estret i per-
manent. Per tant, és important equilibrar la nostra 
relació amb la natura disminuint les nostres accions 
nocives si volem reduir el risc d’aparició de noves 
zoonosis.

Per respondre a la pregunta inicial, possiblement 
no podrem evitar una futura pandèmia, però sí que 
tenim eines per a poder mitigar la propagació de 
brots amb potencial pandèmic. Però, per a això, es 
requereix un enfocament holístic, en el qual par-
ticipin experts de tots els àmbits (sanitat animal, 
medicina humana, mediambiental), juntament amb 
responsables polítics, i tenir en compte les comu-
nitats en entorns d’alt risc i la seva realitat. No hi 
ha una única i, encara menys, senzilla solució. El 
que és clar és que cal invertir en sistemes i xarxes 
de vigilància, en el maneig de la sanitat animal i 
en la conservació de les espècies. Si bé és cert que 
aquests programes i la seva implementació requereixen 
una gran inversió econòmica, els riscos i les pèrdues 
econòmiques de no fer-ho són molt més elevats.

Les organitzacions internacionals com l’Organitza-
ció Mundial de la Salut (OMS), l’Organització Interna-
cional d’Epizoòties (OIE) i l’Organització de les Na -
cions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO), 
juntament amb les autoritats nacionals i internacionals, 
han unit esforços i recursos, i fa més d’una dècada que 
treballen de forma conjunta. Però com s’ha fet palès 
recentment en la pandèmia, cal potenciar els sistemes 
de vigilància en animals per a una ràpida detecció, noti-
ficació i gestió de malalties. És del tot imprescindible 
una responsabilitat i compromís en l’àmbit global per 
a controlar futurs brots i documentar les malalties i 
l’aparició de nous patògens en animals. Com ja s’ha 
apuntat, per a aconseguir aquests objectius és essencial 
que els països incrementin la inversió en serveis veteri-
naris nacionals, que són els responsables d’assegurar 
una sanitat i benestar animal i sovint estan al capda-
vant del maneig de malalties zoonòtiques. Així mateix, 
els serveis veterinaris nacionals han d’incrementar la 
seva col·laboració amb les autoritats de vigilància de la 
fauna salvatge.

Pel que fa a l’origen del SARS-CoV-2, el virus que ha 
causat la pandèmia durant la segona dècada del segle XXI 
i que ha posat en quarantena tot el món, ja hem comentat 
que l’origen més plausible és el ratpenat (Zhou et al., 
2021). Però, com i quan ha evolucionat el virus per a 
entrar en la població humana? Quant temps fa que el 
virus intenta mutar per adaptar-se millor a una espècie 
determinada o per fer un salt entre espècies? Queda molt 
camí per recórrer en aquest camp, però és important 

fer-lo. Entendre aquests mecanismes ens ajudarà a pre-
dir i evitar futures situacions com les que hem viscut, a 
estar més preparats. I és important saber que la feina i la 
investigació que s’està generant al voltant de la COVID-
19 serviran per a aquest virus, però també han generat i 
generaran coneixement que es podrà aplicar ràpidament 
a altres camps.

Imaginem un mercat il·legal d’animals salvatges 
on comparteixen «sostre» un gran nombre d’espècies 
molt diverses, en contacte estret amb les persones. Ara 
sumem-hi unes condicions sanitàries escasses o pobres i 
estem creant el lloc ideal perquè es portin a terme trans-
missions de patògens tant dins una mateixa espècie com 
entre espècies diferents. Podríem dir que es creen les 
condicions òptimes perquè un microorganisme pugui 
saltar fàcilment d’un individu a un altre i donar-li així 
l’oportunitat d’adaptar-se, de fer petites mutacions en el 
seu genoma que es traduiran en una millor adaptabilitat 
en un hoste determinat o, fins i tot, adaptar-se a un hoste 
o espècie diferent (salt entre espècies).

També és cert que cal posar totes les cartes sobre la 
taula i, desafortunadament, el tràfic de fauna salvatge 
és una font important de proteïna en moltes zones i 

Entendre les malalties que afecten els animals, com també l’entorn 
on viuen aquests és essencial si volem evitar futures pandèmies.

«Possiblement no podrem evitar una futura 
pandèmia, però sí que tenim eines 

per a poder mitigar la propagació de brots 
amb potencial pandèmic»
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comunitats rurals. Però per això és necessari buscar-hi 
alternatives i evitar aquests comerços il·legals que no 
fan més que causar efectes negatius en la biodiversitat, 
la conservació de les espècies i dels recursos naturals.

Hi ha moltes preguntes que possiblement mai tindran 
resposta, o que, si arribem a saber-la, serà d’aquí a un 
temps. El que és clar és que cal estar preparats i que és 
important protegir i entendre la vida salvatge i el seu 
entorn per a evitar futures pandèmies.

 ■ RESUM I RECOMANACIONS CLAUS

Quines lliçons hem après? En primer lloc, sabem que 
les zoonosis són infeccions naturals que es transmeten 
entre animals i humans i que aquestes, lluny de desapa-
rèixer, no han deixat d’incrementar-se en les darreres 
dècades. A més, i per sintetitzar el que s’ha discutit en 
aquesta revisió en relació amb les causes de les zoono-
sis, sabem que aquestes depenen principalment de tres 
factors: l’agent etiològic causant de la malaltia (virus, 
bacteri, fong, paràsit), l’hoste reservori o intermediari; 
i la interacció animal-persona-entorn.

Per tant, per a prevenir, controlar i erradicar una zoo-
nosi i reduir el risc d’una futura pandèmia cal controlar 
els reservoris (vigilància epidemiològica), reduir el con-
tacte potencial amb aquests i incrementar la resistència 

dels hostes (mesures profilàctiques). I per això, 
és del tot necessari establir una xarxa que compti 
amb professionals de tots els camps, principal-
ment de la salut pública, sanitat animal i medi-
ambiental; però també personal de laboratoris 
d’investigació tant públics com del sector privat; 
polítics; i sociòlegs, entre altres. 
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No es pot saber amb certesa quan, on i quin patogen serà el proper 
a causar una pandèmia, però el que sí que se sap és que hi haurà 
més probabilitats en llocs on la vida salvatge entra en contacte amb 
la fauna domèstica, on conviuen animals de diferents espècies inclo-
ent-hi la humana. Aquests poden ser llocs com mercats d’animals vius.
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