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INTRODUCCIÓ

La resistència antimicrobiana és reconeguda com

un problema de salut global i un dels principals

reptes a afrontar en aquest segle.

L’ús indegut d’antimicrobians a la indústria

alimentària amb finalitats no terapèutiques ha

provocat l’aparició de patògens resistents en

entorns de producció animal.

Esdevè una de les causes més rellevants de mort

i 27.000 milions d’infeccions anuals són

generades per patògens resistents.

OBJECTIUS

▪Elaborar una revisió bibliogràfica per donar

una panoràmica general sobre l’estat actual

de la investigació.

▪Analitzar amb quines finalitats s’utilitzen els

antimicrobians en la indústria alimentària.

▪Relacionar l’aparició de resistències en

animals i l’exponencial creixement en

humans.

▪Mostrar les conseqüències de la

farmacoresistència bacteriana sobre la salut.

▪Sintetitzar les principals estratègies de

mitigació de resistències antimicrobianes

METODOLOGIA

• Selecció de bases a consultar.

• Elaboració d’una bateria terminològica.

• Consulta de fonts.

• Selecció dels documents a analitzar.

• Lectura i revisió d’articles seleccionats.

• Anàlisi dels documents i elaboració de

conclusions.

• Redacció final de la memòria.

RESULTATS

En la indústria alimentària, els antibiòtics s’utilitzen com a potenciadors
de creixement amb l’objectiu d’obtenir una major productivitat.

En resposta a l’augment en la demanda de

productes d’origen animal: carn, lactis o ous.

La venda, encara que s’ha reduït en els ultims anys encara assoleix valors

molt elevats essent Estats Units, Xina i Brasil els principals compradors.

La relació entre l´ús d’antibiòtics en animals

productors i el desenvolupament de resistències

en humans s’ha comprovat amb el pas del temps.

1976: Disseminació resistència antimicrobiana de pollastres a

humans.

1994: Correlació entre Enterococcus resistents porcins i humans.

2013: Relació entre els nivells d’antibiòtics en pinsos i

Escherichia coli resistents en porcs, bous i aus.

2016: Resistència a la colistina en porcs provinents de la Xina.

2018: Forta relació entre la màxima venda d’antimicrobians a

Espanya i pic de resistència a colistina.

A nivell humà, la farmacoresistència animal té impactes

sobre la salut:

Els antibiòtics eficaços s’estan esgotant. La taxa

d’infeccions urinàries, respiratòries, septicèmies, i

malaties de transmissió sexual provocades per bacteris

resistents ha augmentat considerablement.

Hi ha casos de bacteris resistents a antibiòtics d’últim

recurs, la procedència dels quals és la ramaderia.

Existeixen estratègies per controlar les

resistències en l’àmbit alimentari, però

actualment són insuficients degut a l’elevat

ritme d’aparició i transmissió.

CONCLUSIONS

▪ L’ús d’antibiòtics amb finallitats no

terapèutiques ha provocat una situació

insostenible.

▪ La relació entre el desenvolupament de

farmacoresistències en ramaderia i la

transmissió a humans és evident.

▪ Les actuals estratègies de mitigació són

limitades.

▪ Existeix una notable preocupació científica i

institucional per la generació de resistències

en producció animal.
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