
El control dels virus en els aliments

¡sta dels col·legis oficials de veterinaris de Barcelona, Girona i Tarragona

TEMA DEL MES

* >

,i
. setge

sobre la'leishmània
ANIMALS DE COMPANYIA

en la compra de mascotes
PRODUCCIÓ ANIMAL

L'eixugat, punt clau
en la qualitat de la Itet
EL COL·LEGI INFORMA

Tarragona,
l'any del centenari

>



REINVENTAMOS LAAMOXICILINA

1 9 ft^ -V

www.hipra.com/hipramixamoxi

MHOlk/fht pWrnul. t«a
B AMa üiaHailai g n i M muccfao aa r«comandaUa U e*rfv m*-v*i ianniito»c* aM (KaaMmoo

Ifcawiluni >>iiiai i.*t fvacrkrwi «*•
Vi* 4* «dinini ui »c>*i OrS. an atpwnm.

^,rvM*« limada «n<»ktfri«*a'(** ti Baiamtanip <M>« <v>finu«rw a m t t 1» «a*. Ma ai
V la rMüuctan * I M pmafca «> «anflbUUwd da u

y atrMUí

a«*l«|PVM.IÍrwMWi¡ ' cuy« *»wiwf pu*dr v«W <»mfv uru rtnpto 1- XKMu hM« un *
«KUdacw d pMnao a ta waiMnw M i : nwitoittrtsf p#tc»*»<t»<w«(Wd»tttu t*i)hwVuii.
p>«wM txarponctOn «I pMnw. TWmpo d» •«•«• MttNlMIWM y rtnbt aj anMt|: CVM: 7 «

pror«ur« y t#fM proMctor«t du>«n*» la m«iiH.i*w dat praducm Ui p r a



79 EDTORAL

La formació,
eina de futur
per al Col·legi

L^èxiï di' convocatòria del congrés sobre leishmaniosi del passai 6 de març .1 farragona
demostra l'enceri del Col·legi de Veterinaris d'aquesta província .1 l'hora d'escollir la

' temàtica de la >.111 L- ha estai la reunió científica principal dins del programa d'actes amb
que el COVT fa enguany el seu centenari. La presència dels millors espec [alistes i de tes màximes
autoritats veterinàries del país, ¡uní amb l'assistència de més de 250 professionals, es un reflex de
l'interès que desperta el coneixemeni d'una malaltia de gran repen ussió sanitària, 1 que sembla
que la ciència veterinària pot controlar de forma eficaç en un futur pròxim gràcies al desenvolu-
pament de vacunes.

Amb les aportacions que van realitzar els ponents sobre la transmissió, epidemiologia, diagnòstic
1 n.k tameni de la leishmaniosi, el congrés també va servir per reivindicar el fel que la veterinària de

petits animals sigui reconeguda com una activitat sanitària
.1 més de clínica. Aquesta és una lluita que encara imha
resistències inexplicables entre l'Administrat ió, però que
esperem que gràcies a la força dels fets i el treball col·le<
tiude la professió es vagi imposant puc a poc com una rea
litat evident.

Finalment, la bona resposta que ha tingut el congrés té
una tercera lectura: la del paper de la formació continua-
da com a un dels eixos centrals en l'accivitai dels col·legis

professionals. (¡om assenyala el president del COVT, Àngel (iuerrero, en la seva valoració sobre el
que va significar aquest esdeveniment, el futur d'aquestes entitats passa de forma ineludible per donat
1111.1 forma< ió continuada de qualitat, que permeti als professionals millorar en la seva praxi diària.
Això no només redundarà en benefici de la societat en general, sinó també de la pròpia imatge dels
col·legis com a dipositaris, ¡unt amb l'estament universitari i els centres de iw erc a, de l'excel·lènc ia
tècnica 1 científica capaç de formar professionals competents 1 útils.
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S'estreny el setge
sobre la leishmania
Diverses línies d'investigació treballen
per disposar en els propers anys de vacunes
terapèutiques contra una de les malalties
amb més incidència en l'espècie canina
DAVID QUESADA. Redacció

L
a leishmània, una de les malal-
t ies mes ben conegudes en el gos
però de tractament més complex,
pol ser controlada de forma efec-
tiva en un futur proper. La cursa

pel desenvolupament de vacunes que pre-
\ inguin la infecció i lias i tol en alguns ca-
sos siguin curatives sembla que s'apropa a la
«va fi. Quan això sigui realitat, els temps
dels tractaments llargs, cars i amb una efi< à
eia limitada podrien passar a la història.

En l'actualitat, hi ha diverses línies d'in-
vestigació que treballen amb l'objectiu
J'i ihu-mr va< i mes i. i imerc ials contra hi leish-
mània. Entre elles cal i itar la codirigida pel
professor Juan Antonio Castillo, del IV-
partameni de Patologia Animal de La Fa-
cultat Je Veterinària de Saragossa, en
col·laboració amb el Centre d'Investiga-
cions Biològiques del t SI(' ;i Madrid; així
com 1.1 que duu a terme L'equip Jel Or.

( iérard-Marie Papierok, director cient(fi<
de Laboratoris Bio Veto Test, empresa
francesa adquirida recentment per la firma
Virbac. Els dos projectes d'investigació van
ser presentáis en el ( 'empres de Leishman-
iosi celebrat el passat d de març a Tarrago-
na, sota l'organitzac ió del Col·legi de Vete-
rinaris d'aquesta provfro ia.

LA RESPOSTATHI ÉS LA CLAU
La leishmaniosi visceral i .mina presenta un
ampli patró pel que la a la seva clínica, sense
• iblidar l'existència d'un nombre elevat d'a-
nimals que estan infectats i nu presenten
cap tipus de si^nc clínic, fil k't que la in
fecc ió derivi vers la curació (eliminació del
paràsit), la nu presentat in de signes clínics
(resistero ia o infecció inaparenl )ola malal-
tia clínica, és un fenomen encara poc
Ú inegut in L'a< tualitat. Kl que sembla i lar
és que qualsevol recerca d'un agent vacunal

contra la leishmània ha de tenir molt en
compti' el let que determinats gossos es re-
cuperen de I' «ma natural de la infecció. I'n

aquesta resposta immunitàriade tipus cel·lu-

lar, coneguda CODI a Th l , radica el moll Je-
ia qüestió.

lins ara, s'han provat diferents metodolo-
gies d'immunització fn >nt a Leishmania spp.
Bàsi( a m e m , e l s assajos h a n u t i l i t za t paràsit
complet (viu, mort o modificat genètica
ment), fraccions purificades Jel paràsit o
antígens recombinats, A mes, s'han utilitzat
els adjuvants com a potenciadors de la res

Un mosquit,
el tr'ansmissor
La Leishmaniosi és un conjunt de malalties que són

^ses per insectes hematófags que actuen corn
a vectors. Aquesta transmissió és altament especialitza-
da i restringida solament a un tipus de dípter. els flebo-
toms. A tota Espanya hi ha 13 espècies diferents
de flebotoms, però només les femelles del subgènere
Larroussius són capaces de transmetre Leishmània

m, Els vectors principals de la malaltia a Espanya
són Phlebotomus permaosus i P, un<'

^ I Tipologia
\ # I de l'insecte
Els flebotoms són insectes de
petit t,ii11 in., entre 2 ¡ 3 mm
de longitud.Tenen un aspecte
molt característic que permet
distingir-los de la resta d'insec-
tesde forma ràpida, fins i b >1
a simple vista. Destaquen les
potes molt llargues, les dues
ales que en repòs romanen
obertes sobre el tòrax en
forma de V i el cos de color
marró clar a beix.
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posta cel·lularTh I, per intentin- millorar els
resultats de la immunització espec (fica. Dins
d'aquesi ampli panorama s'enquadren els
estudis d'immunoprofilaxi (va( unació) i im-
munoteràpia impulsats pel grup de Saragos-
sa i el i SI( ' , en concret amb un antigen
anomenat I A< 'K.

L'ANTIGEN LACK
L'antigenl ACK és una proteïna de J6kDa
homologada a la proteïna RACK (receptor
de la protein-quinasa i ' ac tivada) dels ma-
mífers. Aquesta proteïna està altament con-

servada en toies les espècies de Leishmania,
tani en l'estadi d'amastigoi com de pro-
mastigot.

Resulta cunos .1 primera vista que una
proteïna intracel-lulai i altament conserva
dacom es I A( !K indueixi una forta resposta
protectora, pe rò a ixò es deu a què pe i l . in \
al que alguns au to r s d e n o m i n e n pan . in l i
gens, proteïnes que son altament anti-
gèniques i no presenten reacció creuada.
Dels diferents estudis realitzats amb aques-
ta proteïna en el seu paper ímmunil anl
Iront a diverses especies de leishmània es

Un projecte fruit
de la col·laboració
entre científics
espanyols
La investigació presentada pel doctor Juan
Antonio Castillo al congrés de Tarragona
està codirigida per ell i Vicente Larraga.
biòlec mol·lecular del Centre d'Investiga-
cions Biològiques de Madrid, organisme
adscrit al Centre Superior d'Investigacions
Científiques. Va ser precisament el pro-
fessor Larraga qui va demostrar l'eficàcia
de la proteïna LACK en el model de ra-
tolí, abans que es comencés a provar ex-
perimentalment en gossos.
El doctor Castillo reconeix la dificultat
que suposa desen-
volupar una vacuna
eficaç contra parà-
sits, ja que aquests
són organismes
complexos capaços
de crear mecanis-
mes que eviten que
la resposta immu-
nitària de l'hoste
els destrueixi 'Blo-
quejar aquests me-
canismes és el més
important i al'
el factor que
ser menys coneï
xem en l'actualitat",
afirma el doctor Facultat de
Castillo. En defini- Veterinària
tiva, la lluita contra de Saragossa.
la leishmaniosi serà

segons ell una cursa a llarg termini i la va-
cuna per si mateixa no serà una garantia
d'èxit. Malgrat aquesta limitació, les in-
vestigacions del grup codirigit per Casti-
llo i Larraga han interessat a una poderosa
multinacional farmacèutica, la qual ha com-
prat la patent de la futura vacuna. El pro-
cés de registre es va iniciar a finals de l'any
passat, i no s'espera obtenir una vacuna
comercial abans de dos anys.

^%^ Zones
\J¿ propenses
El vector amb més àmplia dis-

tribució geogràfica a Es¡
també el més abundant és

is Al sud del

pot entraren activit.it a
de febnsi i fin üttzai .1 pi ¡mers

| de desembre, mentre que
en el nord comença al m lij

1 i acaba a finals de novembre.
Durant l'estiu, quan les tempe-

^ ^ ratures són més altes, són
1 menys abundants.

-

n M

rt"J Hàbitats
v j rnés comuns
1 n 1 ilena natura els flebotoms

on zones on s'acumula
igànica 1 es consei va

una humil.it relativa alta, com
ira cau d'animals 0 als peus

dels irbres. La presència
de l'home li ofereix també un

WKí^F^l^nffíf l l n ; i ' ! ••'•!''all d 'hàbi tats,com

H W H J J r 4 | ^ e 's soterranis, les granges, els
- * 2 ï M f ' ¿WTJ jardins, les clavegueres 0 els

* 0t*&**%**2 ] >n el m o s c i i ¡

/iure.
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S'estreny el setge
sobre la leishmània

revela el seu t arà< ter

protecti >r, encara que

Actualment la
millor mesura
per prevenir

aquest depèn de la via la leishmaniosi
d'immunització i de la e n els gossos

, . . , és la utilització
forma de presentació de d e s u b s t à n c i e s

l'antigen. repelents sobre
En la prova d'immu- la pell i el pèl

-1̂ 1 A i • de l'animal.

nització amb p36LACK

de L. infantum front la infe< ció experimen-

tal, el grup del Dr. Castillo va dividir els gos-

sos sotmesos a l'experiment en quatre grups:

a) infecció experimental amb /.. m/anrum;

b) no infectats i \\o vacunats; c) immu-

nitzac 10 homòloga, ic) immunització hete

ròloga. Tots els animals del primer grup es

\ an leí seropositius i s'In va poder aïllar el

paràsit. Tot seis, ui i m; ils immunitzats de for-

ma homòloga (ONA-LACK + O N A -

I Ai !K)esvan infectar, encara que el quadre
clínic i la càrrega parasitaria tou molt més
lleu que en els infectats del primer grup, El

cocient IgG2/lgG1 tou mes elevai en els

animals protegits que en els no protegits, la

qual cosa indica una resposta ¡mmunitària

predominant de tipus T h l .

U n a de les possibles vies d'utilitzai ió

d'aquest i altres antigens de leishmània és

no tant sols a nivell preventiu, sinó tam

be terapèutic. Pel que es coneix fins al mo-

ment i a la llum de les dades que es de

sprenen dels eslmlis realitzats amb la

proteïna LA< K, es pot esperat que la lab

lad;l ter;lpèul1ca ell la II1fccdlí per leisb-

mània es deu a un defecte en el luin w ma

ment de la resposta immunitària del î os

front aquest pMilSIt. En aqUl'st ,en l

immunomodula< ió de la proteïna LAC'K

pot reparar aquest defecte.

LES PROTEÏNES ESP

La nues ! Lgació que dirigeix el Dr. Papierok

també es centra en el paper d'unes proteïnes,

de secreció-excrec ió de promastigots (ESP),

obtingudes a partir d'un cultiu Je L. infan-

tum. El nou agem vacunal està integral per

aquestes proteïnes en formulació amb Mu-

ramyl dipèptid (MDP). L'objectiu és acon-

seguir una vacuna que provoqui una resposta

immune cel·lular I li 1, que sigui electiva

fronl a les dues lases del paràsit i alhora es-

table, assequible i de llarga durada.

El grup d'invesi iga< ió del 1 >i. Papierok

va estudiaren primer lloc l'estat immunolò-

gic dels gossos abans de la injecció i un mes

desprès de la segona injecció, espe< ¡almeni

IV\ aluacióde l'activi tai leishmanicida Ji-K

monocits. lils monocits van ser separats,

nu ubats i infectats per promasi ¡gotsde /..

infantum, El c ultiu junl amb limfex its

homòlegs va induir l'activitat de moni«its

front amastigots intracel·lulars. A més, la

mort cel·lular programada (apoptosi) dels

amastigots es va demostrar mitjançant el

mèlode citofluori111ètric. Aque'la ¡« n\ i

tal de 111onocils l'S va llhtenir per la li-

bera< it'l de IFN de limf<lClts h 0 1 1 1 l l A

mes, els anticossos lgG2 específics front

ESP van ,lparèixer amh aquest:l resposti

cel·lular. Aquestes [g( ¡1 van mostrar la ca-

pa* u. n d'inhibir el i reixement d'amastig-

ots i promastigots in vitro.

it,laEn un a segona f;l,e, es van utilitwr amb

LENTREVISTA
LLUÍS FERRER
Rector de a UAB

i( Caldrà provar
l'eficàcia de les
vacunes en
condicions reals
I luís Ferren catedràtic del Departament de Medici-
na i Cirurgia Animals de la Facultat de Veterinària de
la Univei ¡itat Autònoma de Barcelona i rector de la
universitat, està reconegut com un dels millors es-
pecialistes en leishmaniosis del nostre país. Ell també
va ser present al congrés de Tarragona pei parlai de
Li patogenia i immunologia de la leishmaniosi canina,
aspecte que constitueix actualment el seu prim ¡pal
projecte d'investigació. En aquesta breu entrevista, el

doctor Ferrer ens fa una .,il- n de les línies de re-

i en ,i que s'estan segi lim a< tualmeni pei
un,i vacuna i tl iltia
Quin va ser l'objectiu de la seva conferència al congrés
de Tarragona?

I ,i ni". fui.ii bàsiï amem a e>
plji ai la diferèm ia entre infecció i malaltia; • , a i lir,

ÍSOS pateixen la leishmaniosi i alti es
no. També vaig exposar els mecanismes patogènics
dels símptomes i lesión1, i vaig apuntat les bases del
funcionament d'una vacuna. Per disposar en el Intuí
d'una bona vacun.i contra la leishmània, és bàsic en-
tendre la resposl.i immunitària de l'animal, és a dir,

• I" ha animals que espontàniament contro
Ien la infecció.

èxit antigens ESP per al tractament de la

leishmaniosi canina. Es va estudiar la ca-

pacitat d'aquest agent vacunal en IS gos-

sos Beagle sans hom a una infecció ex-

perimenl:l1. Els animals fl1l'en distrihuït

en quatre grups que van rebre cadascú dues

injeccions subcutànies amb intervals de i

setmanes. L'agent vacunal va propon ionar

una protecció total front LI infec de

h i minada mitjançant el seguiment de la

, ,n rega parasitària en aspirats de medul·la

òssia durant 14 mesospostinfea ió. La pro-

tecció induïda per la vacuna es va cor-

relacionar amb un establiment inicial d'u-
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Com valora les investigacions que es van presentar al
congres i altres que s'estan fent per desenvolupar di-
verses vacunes?
I n la il.n rei .1 ' lòc .u 1.1 hi ha h, i j 'ul i n . ill- J;I 1 j[>•.. 011

i lis els que van presentai llurs projectes al cort-
<• de rai rag ma, que han ¡nvestigai 1 progi

molt en l'obtenció d'una vacuna. hi ha
almenys altres dos grups que també estai 1 tn
lUnt en aquesta línia, el que de pas demost;

i n 1.1 vetei ii 1. EI 1.1 espan)

Aconseguir una vacuna que protegeixi froni la leish
m.iMiosi constituir ¡a un avem molt més importam
que qualsevol ah .MI li", teràpies o les

tècniques de diagnò ti< I ; difícil predir quina Ifnia
d'investigat ió tindrà més èxit a l'hora d'obtenir una
V.K una el més efiï ai pi issible.pen |uè Falten el i lai
rers estudis,que si >n i lau I Is i esuh itsqui /anpre

sentar els dos gi u| ona són molt bons en
models experimentals, però falta donar el pasmés
important, que és provar les vacunes en condi-
cions naturals, en gossos diversos i en condicions
d'alimentació i de control sanitari dífereni
veure el nivell real de protet' 1 riranaques-

11 unes.
Perqtiè malgrat ser una de les malalties més cone-
gudes i estudiades en el gos, encara no s'ha pogut des-
envolupar una vacuna eficaç contra la leishmaniosi?
Al contrari del que succeeiv amb lf-. malalties
d'origen vinc, en les r|i, liarla

resposta ¡mmunitàrïa, resulta molt difícil obtenir
vacunes contra malalties produïda pei paràsits, ja
que on aquest cas la resposta ¡mmunitài ¡a és molt
més curta i menys intensa. L'exemple més clai el
tenim en salut humana Lmb la malària,malaltia con-

qual encara no s'ha pogut aconseguir una
vacuna raonablement eficaç. Els veterinaris ens con-
formaríem amb una vacuna contra la leishmanio-
si que fos riu aç al 70 80% durant un any, mentre
que qualsevol vacuna contra una malaltia lírica,
com el borm, protegeix pràcticament al 100% du-

nolts anys.
L'èxit d'assistència al congrés de Tarragona demostra
que la leisbmaniosi desperta molt d'interès entre els
veterinaris clinics.A què creu que és degut això?
1.1 leishmaniosi 1 P| ¡ més important dels

gossos al nostre país. sense cap mena de dubte.
Apart de sei la is freqüent, té un ti ai

ni difícil 1 un diagnòstic complicat. Si a això su-
el fet que 11 ipei na tampoc no té protil.r-i.

no és estrany que la leishmaniosi preocupi tant als
pro| lietai is de mascotes com als veterinai r.

L'objectiu és aconseguir una vacuna que provoqui una resposta immune
cel·lular Th 1 i que alhora sigui estable, assequible i de llarga Jurada

na resposta immune cel·lular de tipus Th l
de llarga durada espe< íficamenl dirigida
froni a ESP abans i després de la infecció
experimental, tal com demostra la reac
tivitat lgG2 anti-ESP, i l'incremeni de l'ac-
tivitat leishmanU ida no intervinguda dels
monocits. I V'ls resultats es desprèn que M-
na interessant provar la vacuna en condi-
cions de camp froni Li leishmaniosis vis
i eral natural.

AVENÇOS EN ALTRES CAMPS
A l'espera de la comercialització d'aquestes
i altres vacunes actualment en fase d'estu-
di, l.i veterinària clínica no oblida apro-
fundir en el coneixement d'altres aspectes
de la leishmaniosi. En el congrés de Tiir-
ragonaes \MI veure interessants aportat iens
en el terreny de l'epidemiologia, el diag-
nòstú de La malaltia i el tractament nutri-
ciona! i clínic tk-l pacient.

1 tes del punt de vista epidemiològiï, ta
qüestió mésimp ntant és conèixer quin fac-
tor de ris representa la leishmaniosi vis-
ceral canina per a l'home. Segons l'estudi
presentai pel Dr. |avier Nieto, del Servei de
Parasitología Ji·l t Vntiv Nacional tic Mi-
crobiologia, la possibilitat biològica que els
gossos siLiuin els responsables de la min i ii i
en l'home és molt alta, pern també és molí
prol .il·lc que no siguin els únics, i en aquest
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S'estreny el setge
sobre l.i leíshmània

Els millors especialistes, aTarragona
Els darrers avenços sobre la malaltia van ser tractats en el congrés de leishmaniosi, fet el
passat 6 de març al Palau de Congressos de Tarragona sota l'organització del Col·legi de
Veterinaris de Tarragona i el patrocini de la firma d'aliments per a mascotes Affinity i els
Laboratoris Virbac. L'event va comptar amb la participació de destacats experts en la ma-
tèria, els quals van abordar aspectes relacionats amb la transmissió, el risc epidemiològic,
la patologia, el diagnòstic i el tractament de la Leishmaniosi. Més de 250 professionals de
tot l'Estat van assistir a les conferències i a l'exposició comercial annexa, demostrant l'in-
terès que desperta entre els veterinaris el coneixement d'aquesta malaltia.

sentit cal considerar també la relació entre
l'home i els animals salvatges en la crans
missió de Li malaltia. En tot cas, la dificul-
tat que existeix per al diagnòstic dels casos
humans i canins asimptomàtics, la poca im
portànc i.i de ta transmissió home-mosquil
home, així com la concordança entre la pre-
sentac i<5 de ta teishmaniosi visc eral < aniña
y\ \ i '1 i Li leishmaniosi visceral humana
(LVH) posen de manifesl la correlacti > en
tre laLVCilal VI I, encara que són ne< es
saris nus estudis que posin de manifesl més
contundentment el paper del gos.

[ .i nutrú in ha de sei un ajut al traí ta
mont del gos amb leishmaniosi, tul com va
exposar Víctor Romano, de la firma Affi-
nity Petcare. Los principals alteracions que
presenten els animals afectats son derma-
tològiques, renals, del sistema immunitari i
la pèrdua de pes. En i onseqüència, la dieta
del pa« ieni ha de contemplar, entre d'altres
aspectes, un augmeni de ferro, per ajudar a
la recuperac ití de l'anèmia; nivells limitats
de lò.stor, per reduir l'afecció renal; nivells
elevats d'antioxidants, com ajuda al sistema
immunitari; un contingui baix en purtns,
per evitar la formació de càlculs de xantina
i proteïnes d'all valor biològic, per ajudar a
la recuperació de pes/múscul, amb una mín-
ima producció d'urea. En resum, l'aliment
ha de ser un producte energètic, d'alta di-
gestibilitat i palatabilitat.

DIAGNÒSTIC PRECOÇ
Pel que fa al tractament de la teishmaniosi
canina, segons el Or. Jordi Cairó, de I'l los-
pital Veterinari (!anisde( ¡trona, en l'actua-
I ii.n l,i utilització dels fàrma* s c làssics (an-
timoniat de N-metilglucamina i alopurinoli)
presenta millors resultats clínics, augmen-
tan! el temps de supervivència i disminuint
la freqüència i intensitat de les recidives.
Aquesl augment de l'eficàcia terapèutica és
degul a un maneig c Ifnic adequat, basat en-
tre d'altres factors en un diagnòstic precoç
de la malaltia, la realització de protocols Û-
diagnòstic diferenc ¡al de Ics malalties asso-
ciades i un augment dol temps i la intensi-
tat del tractament mèdic, així com del nom-
bre d'examens < línies i laboratorials, abans,
durant i després del tractament; sonso obli-
dar la major col·laboració por pari dols
propiotaris. El diagnòstic d'evidència s'ha
de basaron alguna de les tècniques labora-
torials conegudes o, quan això no sigui pos-
sible, en la presència de símptomes t líni< s

I1 impatibles i la valoració dels nivells d'an-
ticossos front a /.. mfantum En tol cas, ésdifí-
i il establir un sol protocol terapèutic front
la leishmaniosi (antna, degut al fet que els
gossos desenvolupen diferents tipus de res-
posta immunitària, los diferències entre la
infecció natural i l'experimenta!, i el fel que
la malaltia es presenti amb certa freqüent LI
associada a d'altres patologies.

L'APUNT
DR. JOSEP ENRIC
VALLADARES

"El moment de la
vacuna contra la
leishmània s'acosta"

La leishmaniosi canina és una malaltia d'u-
na elevada prevalença, que pot arriï iai
a ser en algunes zones de la península al

voltant del 15%. El fet que afecti a tants gos-
sos i que suposi un problema sanitari de tan-
ta importància pel seu caràcter zoonòtic, junt
amb la necessitat de disposar d'una profilaxi

iue qualsevol avenç en el
', i i l i i · i - i ' l i l c h l c | o 1,1 m . l l . l l l l . l l l i " , | u ' l l i U l l ; ' l , 1 1 1

interès, com va quedar palès en el congrés de
leishmaniosi fet aTarragona.

En aquest acte,Virbac va patrocinar la po-
nència del Dr Gerard Papíerok director cien-
tífic dels Laboratoris Bio Veto Test. El Dr Pa-
pierok va presentar els mètodes de recerca
que s'han desenvolupat per a l'estudi d'un
nou agent vacunal front la Leishmaniosi cani-
na, integrat per prjjlíhesd^ecreció-excre-
ció (ESP) extivte.. < l'm i cultiu de Leishmama
in/rjnlum. I n l'artualital. la vacuna c, troba en

INVESTIGAR AQUESTA
MALALTIA INTERESSA

PER LA SEVA
PREVALENÇA I EL SEU
CARÀCTER ZOONÒTIC

fase de registre a les autoritats sai litài k s fran
ceses, i s'espera que l'obtenció de l'autoi ¡1
zació comeru.il ai ribi d'aquíaunodosanys,
VHIM, treballa pei assegurai I, i producció de
la vacuna en quantitats ••ufiòents pera cobrir
1.1 g an demanda que supi isarà la ' v.i futu
ra introducció en el mercat

Fa uns anys, es veia molt lluny que pogués
havei i «i.i v.icuna front a la leishmaniosi ca-
nina. En l'actualitat, i gràcies als esforços de di-
ferents grups d'investigadors, com per exem-
ple el dirigit pel DrPapierokai |uest moment
• i ada vegada més a prop.
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Nuevo
Frontline® Combo

Un gesto, dos acciones.

Elimina los parásitos
(pulgas, garrapatas y
piojos masticadores)

Elimina los estadios
inmaduros

(huevos y larvas de pulgas)

Nuevo Frontline" Combo: 1 gesto = 2 acciones. La asociación del fipronil y el (S)-methopreno, no solo eli-
mina las garrapatas, las pulgas y los piojos masticadores que están sobre el animal, sino que también evita
la contaminación del ambiente con los huevos y las larvas de las pulgas. Con Frontline* Combo, la seguri-
dad se une a la facilidad de aplicación. Con Frontline" Combo, una dosis, el doble de tranquilidad.
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Les garanties en la
compra de mascotes
Les limitacions sanitàries que estableixen
algunes botigues en el moment de la venda
són nul·les en el cas que l'animal manifesti
una patología incubada abans de la transacció
DAVID QUESADA. Redacció

^ ^ uines són les garanties que
poden exigit els compta
dors quiïn adquireixen un
.immal Je companyia? Les
clàusules dels < i mtractes

que els establiments cspci ialitzats fan sig-
TI.II en aquestes operacions són confotmes
.1 la llei i a les normes deontològiques Je hi
professió veterinaria.' HI particular, està
obligat a acceptai el servei veterinari que
li ofereix la botiga dins Je les garani ies, o
pel contrari té llibertat per acudir a un al-
tre professional?

Per conèixer la resposta i totes aquestes
qüestions, plantejades en diverses ocasions
als serveis jurídics del Col·legi Oficial de
Veterinarisde Barcelona (( X )VB), l'advo-
c aja Elena Càller apunta que cal diferen< ¡ar
entre la garantia legal, que es irrenuncia-
ble, i la garantia comercial, que és una pres-
ta* ióaddu tonal oferta voluntàriament pel
venedor.

La Llei ll/lOOl Je Protecció dels Ani-
mals regula entre d'altres aspectes les condi-
cions Je ena i venda dels animals Je com-
panyia. En el seu article 24.1 .c), estableix

que "els animals s'han Je vendre Jesp.ua
suats, sense símptomes aparents Je pa
tologies psíquiques O físiques i sense que
pateixin, ni els animals que es venen ni
llurs progenitors, malalties hereditàries di-
agnosticables",

IVi tant, si es ven un animal incomplim
aquesta obligació, la botiga en serà res
ponsable, encara que la patologia que pateixi
l'animal no estigui contemplada en el docu-
ment de garantia i encara que la certifiqui
un veterinari alièa l'establiment. En aquest
sentit, Elena Oller recorda que la Llei
26/1984General de Defensa dels( bnsumi
dors i Usuaris estableix la nul·litat Je les
renúncies prèvies als drets que la llei re-
coneix als consumidors i usuaris, malgrat
constin en un contracte signat per aquests.
E n relació a m b aques t p u n t , el C X >VB lia
elabora i un certificat veterinari de signes de
malaltia, a disposició dels col·legiats, mit-
jançant el qual un veterinari pot certificar
Pexistèn< ia dequalsevi il símptoma aparent
Je malalt I,I o trastornsdel comportament en
un animal adquirit re< entment, per tal que
el seu propietari pugui exercir les reclama-

En el cas que un animal venut tingui malalties ocultes, el comprador pot optar,
en el termini de 40 dies. per tornar l'animal i recuperar les despeses que va pa-
gar o bé obtenir una rebaixa proporcional del preu, a |udici dels perits. Si l'ani-
mal mor als tres dies després de comprar-lo, el venedor en serà responsable,
sempre que la malaltia que va ocasionar existís abans del contracte a judici dels

¡us. Segons Elena Oller en el cas que es vengui un animal amb ui
laltia contagiosa,"el contracte és nul de ple dret i el comprador pot exigir la de-
volució del preu i la indemnització dels danys i prejudicis". En aquest cas. el ter-
mini per inteiposar la reclamació és de 15 anys. Si comprador i venedor no arriben
a cap acord amistós, el primer pot interposar davant el Departament de Medi
Ambient de la Generalitat una denúncia contra el segon i exigu la ¡eva re!
ponsabilitat administrativa, amb independència de la responsabilitat civil

cions oportunes. Cal esmentar una qüestió
que genera una certa controvèrsia entre la
professió: la lliureelec< ió de veterinari, les
normes deontològiques de la professió vi
terinària catalana estableixen que la relació
entre el veterinari i el seu client es basa en
la mútua confiança. Pet tant, es reconeix el
dret que té loi a persona a elegit lliurement
el seu veterinari. Sola aquesta premissa, tol
professional que presti els seus serveis en un
establiment Je venda d'animals i accepti
c làusules que impedeixin la llibertat Jel

Els usuaris tenen diverses vies per reclamar en el cas
que la mascota adquirida manifesti una patologia oculta.
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diem a escollir el seu propi veterinari, po-
dria incórrer en una conduí ta ( ontrària a
Ics in unies deontològiques.

La garantia comercial és una prestació ad
dicionaJ que el venedor pol fer constar vo-

l·ii definitiva, el certifica! de s;ilut emès luntàriameni a la seva oferta, .1 la publici-
pels serveis veterinaris de l'establiment no
eximeix .il venedor de la srv.i responsabi
litat davant de les malalties d'incubació que
l'animal pateixi en el momeni de la venda.
És .1 dir, la limitat ió en el
documeni de garam ia de
la responsabilitat del vene-
dor a unes malaltiesdetei
minades que detectin els
seus serveis veterinaris és
contrària .1 les previsions
legals, ja que, segons Elena
Oller, la legislació civil es-
tableix la responsabilitat
del venedor per les malal-
ties que l'animal pateixi en el momeni de
la venda. I fna alna cosa és que la botiga
disposi d'un servei veterinari que atorgui

LA LEGISLACIÓ
CIVIL FA

AL
VENELX^R PER LES

QUE
L'ANIMAL TINGUI

EN EL MOMENT
DE LA VE

tat de la botiga o al propi contracte de
compravenda (In exemple seria l'ampliat ió
del termini de garantia per .1 determinades
patologies, o la inclusió d'una revisió gratuï-

ta al capi d'un ceri temps.
I a garantia (omerctal no
pol restringir la respons-
abilitat que la llei atorga
als venedors d'animals. En
el eas que el comprador
detecti que l'animal pateix
alguna malalt ia compres,i
dins de I,i garantia addi
cional, ha de seguü les ¡ns
miccions que li hagi do-

nat l'establimeni 1 dirigir se als serveis
veterinaris, jaqueen aquest cas es considera
que el tractament ex< edeix la responsabili

certificats de saluï dels animals i que el com- tat legal de la botiga i, per tant, aquest ha
piador s'hagi de dirigir a aquests profes-
sionals per tal que es practiqui un re-
coneixement sanitari i es certifiqui la seva

d'anar en primera instància al seu càrrec.
Evidentment, el comprador pot adreçar-se
lliurement al veterinari de la seva elecc ió,

Ferran Latre,

salm, restant inclòs aquest servei dins el però en aquest cas Ics despeses les hauria

reu de l'operació de compravenda. d'assumir el particular.
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ANIMALS DE COMPANYIA

Els gossos de més
de 6 anys d'aquesta

Neurologia en
pacients geriàtrics
L'edat J'aparició dels símptomes constitueix
un factor important en el diagnòstic diferencial
de les nombroses patologies que poden afectar
al sistema nerviós de gossos i eats vells

de Neurologia i Neuro< 11
i UAB

Servei de Neurologia i Neurocu
i UAB

L
i \ alorac ió del pacient amh

sospita de patiï una afeccioneu*
rològica comp< irta la realització
d'un examen neurològic com-
plet, el qual ens permetrà lo-

(alitzar l.i lesió dins del sistema nerviós, os
tablirun diagnòstic diferencial, determinai
les proves complementàries adients per ar
ribaraundiagnòstú definitiu i planteja] un
pronòstic inicial. Dins de les peculiaritats
pròpies dols animals d'edat avançada, i al
tenir en compte la possibilitat de La coe
xistència de múltiples patologies. Aquest
fet podria dur a una incorrecta interpreta* ió
de L'examen neuroli -

I es malalties que poden afectar l'encèfal
poden ser primàries (neoplàsies, processos
degeneratius...) o processos sistèmics que

l'afectin de forma secundària (encefa
Kip.it i; I hepàtica i > urèmica, hipertensió ar-
terial...)' Les patologies encefàliques més
freqüents en gossos i gats geriàtrics són les
neoplàsies i els ac< idents vasculars (he-
morràgies, intuïts). Les convulsions són el
signe clínic més freqüent en les neoplàsies
intracranianes (més del 50% dels animals)
i en molts (.usos, L'únic. El meningioma és
la neoplàsia intrac raniana primària més ha-
bitual en gossos i gats, especialment en gos-
si »s de rac es doliccx efàliques.

IVr la seva banda, les lesions vasculars al
sistema nerviós central poden ser de dos ti-
pus: isquèmies o hemorràgies. Les causes
més freqüents d'isquèmia en< efàlica en gos-
sos són l'ateroesclerosi secundària a hipo
tiroidisme i a hiperlipoproteinèmia idio-
pàtica. En els gats solen set idiopàtiques i
reben el nom d'encefalopatia isquèmU a fe
lina. Les hemorràgies < erebrals espontànies
són poi freqüents en gossos i gats, i es sospi-
ta que piulen ser degudes a hipertensió
primaria o set ulularía, a malalties renals,
hiperadrenocorticisme o hipotiroidisme. El
diagnòstic anirà encaminat a detectar
processos sistèmii s desent adenants d'acc i-
dents cerebrovasculars (analítica sanguínia,

perfil tiroideu i de coagulació, ecocardio-
grafía, mesures seriades de pressió arterial
sistèmica i examen oftalmològic).

AFECCIONS ESPINALS
L'espondilosis deformans és un procés de-
generatiu en el què es formen osteòfïts als
marges de les epífisis vertebrals, al voltant
dels espais intervertebrals, com a resposta
no inflamatoria a canvis degeneratius dels
Jisi s intervertebrals. I ni ara que general-
iM. ui és ui i procés assimptomàtic, pot
provocar hiperestesia i, en casos concrets,
coixeres, compressió medul·lar o d'arrels
nervioses.

L'ossificació dural, d'etiologia deseo
neguda, es descriu com la formació de
plaques òssies a la superfície interna ile la
duramare, especialment a les àrees ten ical
i lumbar. L'hèrnia discal tipus I lansen II es
caracteritza per la protusió discal secun-
dària a la degeneració discal per metapla-
sia I il·iosa. Àpat eix en gossosde rai es grans
no condrodistròfiques.

L'espondilomielopatia cervical caudal
inclou diferents lesions, tom malforma-
cions de k-s vèrtebres cervicals, hipertrò-
fia dels lligaments longitudinal dorsal i

12



Hmc, artrosi de los apólisis articulars ver

icl·ials i hèrnia discal tipus I lansen II amb

hipertròfia de l'anell dorsal discal. La

idlop;)tica degenerativa de l a medul·la

idiïip.iiK .1 degenerativa de la medul·la es-

pinal tk'ls gossos, especialment dels pastors

alemanys de més de 6 anys. I listològica-

ment s'observa desmielinitzac icS, degene-

ra* in axonal i astrocitosi .1 la substàru ia

blanca medul·lar, de forma més severa L·II

els segments toracolumbars.

L'estenosí lumbosacra és un procés que in-

(. h MI múltiples alteracions que resulten en la

disminució del diàmetre del canal vertebral

;i nivell lumbosacre amb compressió de k-s

arrels espinals que formen In <.auda equina.

Els signes clínics mes freqüents són el dolor

;i la regió lumbosacra, l'automutilació de la

zona perineal, cua 0 extremitats posteriors,

i le-s coixeres i dèficits neurològics del terç

posterior, que poden arribara incontinència

urinària i local CM casos avançats. A més de

neoplàsies primàries 1 metastàtiques, la

medul·la espinal també pi>i patir compres-

sió externa, causada per tumors localitzats

en vèrtebres o teixits del voltant. Les mós

fre |üents son les neoplàsies òssies 1 les neo-

plàsies d'arrels nervioses.

Incivisme dels propietaris
Segons un estudi de l'Organització de Consumidors i Usuaris, el 45% dels
espanyols que posseeixen gossos no recull mai els excrements de la via pú-
blica, malgrat que les normatives municipals contemplen la imposició de
multes en cas de no fer-ho. Per solucionar aquest problema, un de cada qua-
tre propietaris de mascotes reclama més espais públics per poder passe-
jar amb el gos, i el 13% demana la instal·lació de recipients adequats per
recollir els excrements.Aquesta actitud incívica d'un gran percentatge dels
amos de gossos obliga als ajuntaments a dedicar brigades específiques per
a la neteja de les caques al carrer.

Clonado de gats
per encàrrec
L'empresa dels EUA Genètic Savings & Clone ha
anunciat la clonació de cinc gats domèstics. Els ani-
mals, que naixeran el proper mes de novembre,
són els primers encàrrecs que ha rebut la com-
panyia, des que l'any 2002 anunciés la clonació del
primer gat, Copycat. Les mascotes tindran un preu
de 50.000 dòlars.

Races canines
en els bitllets
de la loteria nacional
La Reial Societat Canina d'Espanya
(RSCE) i la Fàbrica Nacional de Mone-
da i Timbre han arribat a un acord, grà-
cies al qual, en els bitllets de loteria na-
cional dels sortejos de dijous apareixeran
imatges de races canines. La RSCE ha fa-
cilitat les fotografies i el text descriptiu
de les diferents races de gossos. La vi-
gència de l'acord s'estendrà fins al pro-
per mes de setembre.

Galícia regula l'accés
de discapacitats
amb gossos pigalls
El parlament de Galícia ha aprovat re-
centment la Lei de acceso ó contorno das
persoas con discapacidade con cans de asis-
tencia. La llei estableix multes d'entre
3.500 i 12.500 euros ais responsables
d'establiments públics que impedeixin
l'accés de persones discapacitades acom-
panyades de gossos pigalls. En el cas de
llocs privats, les sancions oscilen entre
els 350 i els 3.500 euros.

•;EE-

reptiles"~~_,

E~
1 '

1
• • • • •

.1 perro ' "

iospeces ™

Nova pàgina web
sobre mascotes
La Fundació Grupo Eroski ha llançat un nou por-
tal en Internet dedicat al món de l'animal de com-
panyia, mnscotas.consumer.es. La pagina, orienta-
da al públic en general, conté informació práctica
i consells sobre alimentació, salut, educació i al-
tres aspectes relacionats amb la tinença de tot ti-
pus de mascotes.

La Guàrdia Civil
intervé 19 I ous d'aus
delServeide Proteccióde
Agents del Servei de Protecció de la
Natura de la Guàrdia Civil van detenir
el passat 21 d'abril a Càceres a dos ciu-
tadans de nacionalitat holandesa,per un
presumpte delicte contra la flora i la
fauna. Els detinguts estaven en posses-
sió de 191 ous de 17 espècies d'aus, 14
d'elles protegides. Els ous podien haver
assolit un preu superior als 400.00 eu-
ros en el mercat.

Detecten el virus
de la SARS en guineus
i gats salvatges
Un grup d'experts xinesos de la provín-
cia de Canton, al sud del país, ha confir-
mat la presència del virus causant de la
Síndrome Respiratòria Aguda Severa
(SARS), també coneguda com a pneu-
mònia asiàtica, en guineus i gats salvatges,
a més de les civetes. Segons els experts,
el 10.6% dels venedors que treballen en
els mercats d'animals salvatges de la zo-
na tenen anticossos de la SARS.
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ESPECIAL VETERINARIS

MADRILENYA
DE VETERINARIS
D'ANIMALS
DE COMPANYIA

La geriatria, en el punt de mira
L'associació dedica el seu congres anual als pacients d'edat avançada
DAVID QUESADA.

S
ota el lema de Me-
dicina i cirurgia en
geriatria, un total de
1.564 professionals
de tota Espanya van

participar en el congrés anual
de l'Associació Madrilenya de
Veterinaris d'Animals de ( bm
p.iin ia (AMVA< '), que es va
Ui del 5 ;il 7 de març al C Vn-
tre de Convencions NorJ del
reí inte firal MIMA de la ca-
pital d'Espanya. L'ac te, que nr-
ribava a la seva 21 a. edició, ha
adoptat a pan ir d'enguany l·i

denominació VetMadrid, pei
englobar no tant sols la part
i ¡entífu .i sinó també tol el con-
junt d'activitats paral·leles, com
l'exposició comercial, les i nulos
rodones i li"- jornades per au-
xiliars.

El desenvolupament del pro-
grama i ientíflt va anara càrrec
de 18 ponents nacionals i es-
trangers, els quals es van repar-
tir en tres sales el divendres i
quatre sales el dissabte i el diu-
menge. Una de les novetats
d'aquest any va ser la incorpo-

ració ;il programa i ientífu de
tres hores dedi< adés a l;i clíni-
ca d'exòtics. I Hiram el matí del
diumenge es van presentar les
comunicacions lliures, que van
incloure 14 comuni( a< ions
ornis i 16 pòsters. Lo taules
rodones, de lliure ac i és a l'igual
que l'exposició < omercial, van
abordare! paper de k-s mascotes
en les al·leluies humanes ¡ les

alternatives a l'eutanàsia. I es
II tornades d'Auxiliars Vetei i
naris van comptar amb 115 par
ticipants i van tra< tar qüestions
< om la presa de mostres en el
diagnòstic de tumi »rs, el maneig
del pa< ient cardiópata o els
plans geriàtrics i programes
d'alimentació.

Una altra novetat introduï-
da en aquesta edició va ser la

MADRID HA crOMPTAT AMB MÉS
I )E SO PĈ NÈNC :iES, SEMINARIS 1 TAULES
RODONES AMB UNA (.RAN ASSISTÈNCIA

is



ESPECIALS VETERINARIS

AMVAC
Les 15 empreses protagonistes
Sala d'Empreses, un espai des-
iiii.ii .i presentacions o demos

cracions pràctiques per part de
les firmes presents en l'exposi-
c i<> comercial.

UNTEMA EN APOGEU
L'elecció J<.' la geriacria com a
tema central del congrés \ a po-
sar en evidència la creixent im-
portància ilel> pacients d'edat
avançada en la clínica \ etei
inària. Segons una enquesta re-
alitzada per la firma Intervei
durant el congrés, d 65% dels
veterinaris consideren el pla
geriàtric com ;i molt important

0 vital pera l'economia del seu
centre veterinari, un 30,5% el
consideren força important i
només un 4,5% opinen qui1 la
revisió geriàtrica ós poc impur
tant. Moltes de les 4<i firmes
presents en l'exposició comei
.. tal van posar un espec Lal èm-
fasi en la promoció Ji·ls seus
productes adreçats als pacients
geriàtrics.

Pel que fa a lesa( tivitats pa
ral-leles, aquest any es va fei la
segona edició de la gimcana
comercial, consistent en om-
plir amb el segell corresponent
una cartilla amb les caselles de
totes les firmes expositores. I fn
total de 7JN pariu ipants van
partit ipar en la gimcana i van

1 iptai als diversos premis. Tam-
va celebrar la V Travessa

Cientffica, en la qual es van
presentat d< itze problemes > li
nu s pei mitjà de cartells dis-
tribuïts peí tota l'exposició
comercial, amb una resposta
correcta de tres possibles. En
l'apartat sot ial, cal desta< ai el
tradü ional sopar la nit del dis-
sabte a la sala la Rivu-ra, amb
L'assistència de 987 congres-
sistes; la tercera edi< Ló de
l'I s, i ila de < ienis, amb a( tivi
tats per a nens d'entre 3 i 12
anys, i una interessant exposi
>. ió felina la t.in.1 del divendres
i el dissabte, amb la present ia
de gats de 12 races diferents.

Affinity continua apostant
pel col·lectiu veterinari
La firma Affinrty Petcare va tenir una participa-
ció destacada en el congrés, patrocinant el llibre
de ponències i les jornades d'auxiliars. En l'apai
tat comercial, va mostrar les seves línic
ments de gamma alta Advance i de dietes de
prescripció veterinària Advance Vetennary Diets.

Servei de qualitat als
clients de la mà d'Asefis
Asefis / Calidad és una consultora especialitza
da en l'aplicació de solucions de màrqueting i
gestió integral al negoci veterinari. La seva àm

ii tera de serveis es resumeix en una filo
sofia: assessorar als professionals sobre la quali-
tat que han d'oferir a llurs clients.

Bioibérica, el líder
en condroprotecció
A més de presentar els darrers desenvolupa-
ments en condroprotecció, Bioibérica va sorte-
" ••ntre els assistents un diamant, que repre-

senta la puresa dels productes Condrovet faste
i Cosequin Taste. L'afortunada fou Raquel Mai

línica Les Fonts de Terrassa.

Alcyon amplia l'oferta
de material per a la clínica
Amb la nova bomba de perfusió Vet IP-BIOF
3000. adaptada per a ús veterinari, Alcyon ofe-
reix un equip capaç de tractar volums progra-
mats d' I a 1000 ml/hora. La firma també va pre-
sentar un nou carret per a gossos amb problemes
de paràlisi en les extremitats posteriors.

Amb Drontal de Bayer; un
any sense cucs intestinals
I ,i firma Bayei • I 11 lispensai li H anual

Drontal, el qual permet protegir a gossos i gats
contra els cucs intestinals durant tot un any,
L'oferta inclou un servei d'avisos als clients per
mitjà del correu electrònic o missatges al mòbil.
perquè no oblidin don.n il seu animal.

Nova presentació de
Vetmedln, de Boehringer
Vetmedin. el primer tnodil.rtador pei al traí ta
ment de la insuficiència cardíaca congestiva en
Veterinària, està disponible ara en una nova pns
sentai ió de 1.25 mg, que s'afegeix a les ja exis-
tents de 2,5 i 5 mg, dirigida especialment als gos-
sos de races petites (menys de 8 kg).



Calier incorpora nous
productes dermatològics
I Is labi ira ei han amplial la seva exten-
s, i gamma de productes dermatològics amb dues
noves referències: Ado-Clorhexidína, un

llment indicat contra les piodermes i les mi-
cosis, i Adoeqmina, una solui ¡i , a.anti
bai teriana i antifúngiï .1 pe a divei sesapli» ai ¡1 ins

Intervet combat la infecció
dels teixits tous amb Ibaflin

,1 1,1 nova presen! la ¡eva

exi el · lem palatabilitat, Ibaflin fai ilita <•'•

ment de les infeccions dels teixits tous.pell, traí
te urinari 1 tracte superior respiratori del
moll més rea erirla presentai ¡óen corn-
11 imtts. l s presenta en <ei ingue ¡ de I 5 ml

Nutl~al ofereix un aliment
Súper Premium Kilina
La firma Nutral va exhibir duran 1 el 1 ongnás to-
ta la seva gamma d'aliments Súper Premiï
lina, entre els quals destaca la consolidació dels

: mçameni ;, \ ílin
L11 el pes de): gats adufe i Kilm.i Soft I laii pa man
ii·iiu la pell 1 el pèl dels gats sans, suaus i brillants

Divasa Farmavic i el seu
ampli catàleg de productes
Divasa Farmavic va contribuirà l'exposició co-

il del congres amb una mostra de tots els
seus productes en catàleg, entre els quals cal des-
tacar els analitzadors de bioquímica sanguínia
Reflovet Plus, comptadors cel·lulars d'hemato-

1 ABC i tests de diagnòstic ràpid Witness.

Heurican Herpes de Merial,
contra l'herpesvirus caní
Merial va p ntai Eurican Hei pe-". 205, la pi 1

••rpesvirus caní. I
d'una va< una de sui unitats viráis purificades, que
indueix un alt nivell d'anticossos neutralrtzants es-
pecífics en 1.1 femella gestant en el mon»
paí t i pi 1 adells que prenen el calostre.

Pfizer presenta d e Rima
formulació de Rimadyl
Rimadyl, l'AINE d'elecció pei al traí tament del
dolor, està disponil

ta palata!«litatei 1 comprimits m,r tegables d'ad-
ministrai ¡(5 oral que contenen polsdessi

rmendeblai 1 -«.irop de cereals
per satisfer el gust del gos.

IsoFlo d'Esteve, l'excel·lència
en anestèsia inhalatòria
Amb IsoFIo. isofluorà original Abbott.Veterinà-
ria Esteve ofereix un producte que afavoreix una

inducció, control 1 recuperació anestèsi-
ques, gràcies a la seva baixa solubilitat de 1
en sang i teixits. IsoFIo està especialment indicat

n ients i cirurgies compromeses.

Milbemax, l'as de Novartis
contra els paràsits intestinals
Milber 1.

més freqüents en
gràcies a l'associació de les molècules milbemi-
cinao-i itd'ad-

la que requereix menys compi imrts
peri ida pre 1 i aquests són més petits.

Sulidene deVirbac, nou
tractament del dolor agut
Sulidene es basa en un AINE innovadm
mesulida.una nova molècula que pi"
de les sulfonanihdes 1 que no presenta efectes
secundaris. Ofereix una absorció 1 una neció an-

¡«des, 1 el seu efecte dura fins a 24
hoi-es. Es presenta en pastilles de 50 1 100 mg.

•



URETAT AUMENTARÍA

El control dels virus
en els aliments
Les modernes tècniques d'anàlisi en laboratori,
les bones pràctiques i uns estàndards elevats
de protecció constitueixen eines fonamentals
per assegurar la innocuïtat dels aliments

M ÀNGELS CALVO
Catedràtica de Sal ' JAB

U
n problema fonamental
que presenten ris virus de
major incidència, és ;i dir
L'IS virus de l'hepatitis A i
els \ nus de Norwalk, és la

se\ ;i dificultat de multiplica* ió en cl !ak >
ratori. Són virus de replicació lenta o que
no es repliquen en els cultius cel·lulars de
laboratori, per la qual cosa per poder

detectar-los hem de recórrer ;i observa-
cions al microscopi electrònic per definir
l.i seva presènc ia i morfologia; detecciï i de
la seva espe( ifu itai antigènú a mitjançani
reaccions amb anticossos homòlegs, i
demostrar I.i seva especificitat genètica
mitjançant sondes de DNA o per tèc-
niques d'aplicació de reacció en < adena de
la polimerasa (PCR). Un problema addi-
cional que es presenta amb el virus de
riup.iiiiis A és que el període d'incubació
de la malaltia es tan llarg (4 setmanes de

) que no es probable obtenir

mostres alimentàries pertinents un cop
s'h,i reconegut la malaltia.

lils mètodes de detecció es basen en
l'observació de la morfologia i/o en detec
tar l'especifu ii.ii antigènica o genètica de
les partícules víriques. Per demostrat que
els virus observats en la microfotografia
electrònica són del tipus sospitat, s'util
itzen anticossos homòlegs que s'adhereix-
en ;ils mateixos O als retículs que formen

entre si. Aquesta tècnica és una combi*
nació entre serologia i morfologia que
s'anomena immunomicroscopia elec-
trònica. Quan es coneix el tipus serològic
del virus, una alternativa vàlida consisteix
a comparar les ¡mmunomicrografies ele<
troniques obtingudes del producte amb
sèrum d'un pacient convalescent, sempre
que puguem parlar di' mostres aparellades.
L'Únic inconvenient d'aquest mètode es
que si la concentració de partícules
víriques és molt reduïda, no serà possible
dele i tai lo.s.

l'espiï iiu ii.n antigènica de la proteïna
de la cobertura vírica pot servil com un
sistema de detecció per immunoassaig
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Preparant mostres
per a l'analisi

iior part dels aliments, excepte la llet, r,ugua i alguns altu
quereixen liquefacció com a primer pas del procés. L'adició de líquid
per a aquest propòsit, per regla general, es manté a un mínim, ¡a que
els virus que esUin presents en l'aliment es dilueixen, en perjudici de
la sensibilitat del mètode. Les mostres d'aliments sòlids s'agiten, es
molen o es dispersen d'algun.i altra fi 11 ma i in cl diluent que s'ha se-
leccionat per facilitar la separació del virus de l'aliment sòltd, el qual
será retirat per centrífug; , filtració o algun altre mitjà. Es poden
• i ,ii additius per separai els aliments sòlids de la suspensió líquida
que conte el virus. Com que els iliments que es sospita estan con-
1.1 mi! ui', l'n VII us, probablement contenen bactèries tant d'iliments
com de femtes, per regla general s'rni lou un pas per remoure o ma-
tar les bactèries que es troben en la suspensió. En vista que els mè-
todes de detecció disponibles només poden donar cabuda a volums
molt petits de la mostra, es treu de l'extracte de la mostri tanta ai
gua com sigui possible.abansdere.iht.Mi l'.in.'ilisi. Els mètodes de con-
centració aplicables indueixen adsorció-elució. precipitació diferen

i i il.ultracentrifugació

ABANS DE DETECTAR
ELS VIRUS, S'HAN
D'ELIMINAR LES
BACTÈRIES PRESENTS
EN LA SUSPENSIÓ

i uitMhiti ició.Les tèc-
niques combinade t
picament consistei-
xen en mètodes
serològics, seguits per

H! re procediment
de detecció, així com

imunomicrosco-
tròniï i Pambé s'han capturat virus d'extractes de mostré

".sos homòlegs pei la seva subsegüent detecció mitjançant PCR.
esl mètode sembla ser que evita alguns dels problemes amb in

taris de traí iscripció inversa i PCR.

^V I Microscopía
\J I electrònica

Les proves de detecció per mitjà
de reaccions serològiques entre

nus i els anticossos sovint
luen en combinació ai

microscopi electrònic o amb
proves basades en l'àcid nucleic.

Tècniques
de PCR

I a prova de reacció en cadena
de polimerasa o PCR és de
utilitat per determinar la font i el
patró de transmissió dels brots

malalties provocades pels
en els aliments.

La ipo 'tància
dels sistemes
APPCC i la higiene
La inoqüitac dels aliments,almenys en el
països desenvolupats, es fonamenta cada
vegada més en el sistema i aplicació d'a-
nàlisi de riscos i en el control dels punís
crítics (APPCC). junt amb les precaucions
generals apropiades. Els aliments subjec-
tes a la contaminació fecal, a través de les
aigües negres o per contacte amb les
mans contaminades per femtes, corren el
risc de contaminar-se amb virus i aquest
és el principal punt de risc.També s
mesures importants rentar-se les mans
amb cura, o evitar el contacte de l«
amb els aliments que no s'han de cui
abans de ser serviu.

tipus ELISA o RÍA. Aquests mètodes han

estat de gran utilitat en el diagnòstic

virològic, en general. II fac mr limitant per

a un correct diagnòstic serà de nou quan-

titatiu, ja que el baix nombre de partícules

víriques presents en ris aliments pot no ser

suficient per al diagnòstic a i.mvi de la

sensibilitai del mètode. Per això, en

moltes ocasions K's reaccions serològiques

entre virus i anticossos s'apliquen en i om-

binació amb estudis al microscopi elec-

trònic o amb proves basades en la detecció

de l'àcid nucleic. Les proves que permeten

detectar aquesi són del

tipus sondes d'Al 'N o

mitjançant rea< ( ions amb

la PCR.

SISTEMES
DE PREVENCIÓ
Respecte als virus de

transmisió fecal-oral, les

l i n n e s pr . 'u i i q u e s J ' I i t -

giene personal i una exi-

gència d'alts estàndards de protecció dels

aliments són els millors sistemes de pre-

venció. La utilització de guants pot ser un

1.1, tor ui tl en la prevenció del contat te de

les mans amb els aliments, però no subs-

titueix un corréele i continu rentat de les

mans, l ' n altre aspecte a considerar és la

vacunació com a prevenció de l'hepatitis

A en pel sol H's que I rehallen amb aliments.

ELS VIRUS
QUE ES TROBEN

EN L'AIGUA
O EN ALTRES

SUPERFÍCIES PODEN
SER INACTIVATS

AMB AGENTS
OXIDAN! S

Em ara que s'apliquin mesures per a la

prevenció dels virus en els aliments, es

possible inactivar els virions abans del

consum del producte, L'emmagatzematge

a temperatura ambient dels productes afa-

voreix la inactivació vírica però un re

menta la possibilitat de

nstos de contaminació

bacteriana. El procesal

tèrmic dels productes és

eficaç, però s'haurien

d'ampliar els estudis sobre

Pefe< tivitat de la pasteu-

i it. K io d e la llet a m b la

tinalit . i t d'evitai la per-

sistència d'activitat del

v i r u s d e l ' h e p a t i t i s A . I I - .

virus son un blanc de molt peti) tainany

per a l'acció de les radiat ions lomlrants.

Els virus entèrics són en general resistents

a I'.K i 10 dels àcids i el virus de l'hepatitis

A es força resistent a l'assecament. Els

virus que es troben en l'aigua o en altres

superfú ies poden ser inactivats mitjançant

agents oxidants tais com el i lor o l'ozó i

per mitjà de la llum ultravioleta.
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SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Llum i taquígrafs
sobre els aliments
transgenlcs
Entra en vigor la norma que
obliga a etiquetar els ingredients
me >dificats genèticament
DAVID QUESADA. Redacció

L'etiquetatge

la presència
de substàncies
manipulades
genèticament.

INGREDIENTESi p

BROTES DE SOJA, ^ f H

REPOLLO BLANCO, PjM E

MAZORCAS DE MAÍZ M'N'
HONGO. VINAGRE. AZUt^
CORRECTOR DE ACIDE/

ANTIOXIDANTE E- • _

£ , PAOOUCoP

Des del passat 19 d'abril, tots els pro

du< cors de la I Jnió Europea estan

obligats a etiquetar els aliments de

consum humà i els pinsos destinats a l'a-

limentació dels animals que continguin

algun ingredient transgènú o modifica!

genèticament. El* aliments produïts abans

d'aquesta data que no portin l'etiqueta

seguiran esseni vàlids fins que caduquin.

Si un ingredient porta menys del 0,9% de

material transgènic, quedarà exempt d'e

specificar-ho a l'etiqueta, sempre que es

ni .i una contamina) ió accidental o

tè< nicament inevitable.

Com que no existeix cap anàlisi que re ve

li la presència d'un component transgènic

en un aliment, la única garani ía per tenir-

ne constàru ia és obligat al fabrican! a in

du .ii ho. Per això, l'agi i< ultor haurà d'in

torni.u de si utilitza conreus transgènics, i

peí la seva banda el productor de llavors

haurà de comunicar a l'agricultor el que li

ha venut. Aquest rastreig de la producció

•-'enmarca en el concepte de liaçahililat

que vol implantar la I (E per garantit una

ma i oi seguretat alimentària. Tots els actors

de la cadena hauran de conservar hi infor-

mació sobre llurs actuacions durant cinc

anys, a disposició de l'Agència Espanyola

de Seguretat Alimentària. Tanmateix, els

col·lectius ecologistes desconfien del'eficà

eia de la mesura. Responsables de (¡reen-

pe.H e han afirmat que el 80% de la soja i

el Mat de moro utilitzats en alimenta! ió

animal no s'ei iquetaran ni tampo( la carn,

ous o llei derivats d'aquests animals.

LA NORMA AFECTA TANT ALS ALIMENTS HUMANS
( :< >M ALS PINSOS I PREPARATS PER ALS ANIMALS

Espanya, a la cua en consum ecològic
Malgrat que el mercat de productes ecològics ha crescut un 564% en els darrers cinc
anys a Espanya, el seu consum és dels més baixos d'Europa, segons un informe publicat
recentment per la firma d'anàlisis de mercats Mintel International. El consum de pro-
ductes ecològics al nostre pais és de només 5 euros per capità, mentre que a Alemanya
aquesta xifra arriba als 38 euros, a la Gran Bretanya als 28 i a França als 25. Segons l'es-
tudi, el consum d'aquests productes a Alemanya ha generat 3.200 milions d'euros.el 40%
del mercat comunitari en 2003.Tanmateix, l'estudi preveu un estancament det mercat
de productes ecològics en els propers anys pels alts preus.

Es preveuen menys casos de
'vaques boges' per a l'any 2004
El Ministeri d'Agricultura (MAPA) preveu per enguany un total de
I 40 casos de voques boges, 38 menys que l'any passat, el que suposa-
ria un 21,34% menys d'incidència de l'encefalopatia espongiforme bo-
vina al nostre pais. Segons els responsables d'agricultura, aquest des-
cens significaria que Espanya entraria aquest any en una fase decreixent
de la malaltia, malgrat els 35 casos confirmats pel laboratori nacional
de referència de Saragossa fins el mes d'abril.

L'E FS A vol revisar
els aliments susceptibles
de provocar al·lèrgies
Segons un informe publicat per l'Autoritat
Europea de Seguretat Alimentària (EFSA),
actualment no és possible establir un llindar
per sota del qual no es dona una reacció
al·lèrgica causada per un aliment. Per això,
l'EFSA ha demanat que es revisi de forma sis-
temàtica i amb freqüència la classificació d'a-
liments que poden provocar al·lèrgies.

Catalunya potencia la
investigació alimentària
amb nous acords
L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroali-
mentàries (IRTA) i la divisió de certificació
agroalimentària de l'empresa Applus+ han
signat un acord estratègic de col·laboració.
L'acord estableix la creació d'una societat
mixta en la qual s'integraran els serveis de
base tecnològica de l'IRTA i l'activitat cer-
tificadora d'Applus+.

Nous mètodes per
detectar salmonel·la
amb més rapidesa
Un grup d'experts del Departament
d'Immunologia, Microbiologia i Parasi-
tología de la Universitat Pública de Na-
varra treballa actualment en el desen-
volupament de sistemes de detecció de
salmonel·la més ràpids. L'objectiu és po-
der detectar aquesta bactèria en 24 ho-
res. Per a dur a terme aquesta recerca,
els experts es beneficien de la seqüen-
ciació del genoma sencer de la salmo-
nel·la, uns 4,5 milions de parells de ba-
ses, la qual cosa ha suposat un gran avenç
per als investigadors. Els primers resul-
tats del projecte han permès compro-
var que l'extracció de l'ADN no és su-
ficient per la detecció de la salmonel·la,
ja que d'aquesta forma no és possible
saber si la bactèria està viva o morta.
Per això s'estan buscant altres marca-
dors més específics de la viabilitat de la
bactèria, com l'ARN.
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PRODUCCIÓ ANIMAL

Aujeszky: balanç
d'un any de lluita
L'aplicació Jel nou pla de control h(l relllit
en termes generals la prevalença de la malaltia,
però els veterinaris demanen una intervenció
més decidida per part de l'Administració
DAVID QUESADA.

E
I març del 2003, el I tepartameni
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
(PARIM va publicar el pla de
lluita, control i eradú ai ió de la
malaltia d'Aujesky. Entre Ics

mesures que contemplava el pla, desta< ava
la retirada del document sanitari de trasllai
en funció de la prevalença d'Aujesky, una
decisió que, d'entrada, es va considerar
polèmica. 1V t. it.es maneres, el pla va teniï
la virtut de posar el problema ilc l'Aujesky
en primera línia de les preo< upacions Jel
sector. Vençut el primer an} de l'aplica< ió
del pla, Administració, ramaders i tècnics
encaren una nova fase amb l'objectiu de
resoldre algunes de les defi< ièn< ¡es detec-
tades i avançar en la lluita contra la malal-
tia de forma continuada.

Desde l'Associació de Veterinaris di
cf de Catalunya (AVP( '.) es considera que
manca una estratègia amb objectius globals
i definits que expliciti les diferents fases a as-
solir durani la eradicació, en quina data es
ió previst finalitzar el pla, i les mesures .1
adoptaren cada una de les etapes. Per això,
l'assoc i>K ió téprevisi presentat all íARPen
les properes setmanes un document on es
concretin les mesures i sistemes de treball
que permetin solucionar o millorar els punts
crítics del pla actual.

Segons aquest document, l'objectiu
pripritari en la fase actual han de sei les
granges amb prevalences altes. S'ha de fo-
calitzar el treball sobre aquelles explota-
cions amb prevalences del 60 70% 1 que
no tenen cap evolució positiva. Per a aque-
stes granges (al establir plans especials de
vacunacions! analitzat com i quan es vac
unen els animals. Es pot estudiar la oblig-
atorietat que Ics vacunacions en aquestes
explotacions les facin les estructures san-
itat íes o el propi veterinari, ti i.

Dins d'aquest context, per als veteri-
naris de porcí no sembla necessari reduir
el nivell de prevalença per marcar la reti-
rada ik- l.i documentat ió sanitària de Ics
explotacions, doncs això només in< ideix
en les granges que ja estan treballant cor-
re* tament.

CONTROL DE LA REPOSICIÓ
Tot i la millora general, hi ha zones on la
prevalença es manté 0 litis i tot li.i aug-
mentat. I labitualment, aquestes zones coin
cideixen amb àrees d'alta densitat porcina.
En aquestes zones hi ha explotacions que
estan aplicant programes de vac unes molt

ents sense resultats.
L'AVIV creu que l'Administració, con-

juntament amb k-s estructures sanitàries,
ha de delimitar aquestes zones, on caldrà
plantejar plans de vacunes especials, 1 so-
bretot desenvolupar plans conjunts per
aconseguir aturar la circulin ió vfriï a entre
diferents explotat ions. El control exhaustiu
de la reposit ió en tutes les explotacions és
una de k-s claus de l'èxit en el pla de lluita.
Per als tècnics, cal garantir que totes les
granges de reproductores s'estant reponenl

t

amb animals lliures d'Aujeszky. La m irma
tiva aprovada l'abril del 2003 pel DARPja
obligava al control serològic del 20% de
totes les entrades en cas de reposic ióextei
na 1 del 100% en cas de fer-se la reposic ió a
la pròpia granja IV iotes maneres, en opinió
dels veterinaris, la mateixa Administra ió
no està exigint aquestes seroli tgies i, per cant,
en la pràctica aquest control es totalment
voluntari, havem molies explotacions que
no l'apliquen. Per intensificar aquesi <^n
tnil, l'AVPl advex a per la implantació de
determinades mesures, com conèixer els

El veterinari d'explotació
es del pla publicat l'any er la creació de l.i

al d'aquesta figura és dei

lAVPC,

'ders pels qi

1 de col·lalx

contra
J posen une •> de menys en un determinat forn 1 l'Aujeszky.
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L:ENTREVISTA
ISCLE SELGA
Cap del Servei de Sanitat
Anll1lrll de, DARP

proveíd< >rs de genèl ii'ii de cada explotació;
fer complir la pròpia normal i\ a del I >ARP
relativa a l'analítica del 100% en L;IS d'au-
toreposició i del 20% i• i -i cas de reposte ió
externa; i prohibir rautoreposició en aque-
lles granges amb prevalences altes i que no
demostrin L\I\C els seus engreixos són
negatius ;il 100% Ji' manera continuada.
Encone lusió, l'eradicació de l'Aujeszky serà
un;! Lluita llarga, però exitosa si el sector
manté la pressió i treballa coordinadament,
definint una estratègia amb objectius i ter
minis definits.

V\ partir d'ara el control
ha de ser molt més estricte
En el darrer any, l'aplicació de l'actual pla de
lluït.i contra la malaltia d'Au|eszky ha acon-
seguit reduir significativament la seva preva-
lença en la cabana porcina catalana. Per això,
Ki le Selga. responsable del Servei de Sanitai
Animal del DARP, en fa una valoració posi-
tiva, però també anuncia una intensificació
dels controls per garantir que tot el sector
aplic ,i les mesures de foi ma i < >rre< ta
Quina ho estat l'evolució de la prevalença de
la malaltia en els darrers anys?
Entre el 2000 i el 2002. l'evolució va ser po-
• iiiv.i, encara que lenta, entre d'altres motius
per la incidència d'altres problemes sanitaris,
com ara la pesta porcina, que van impedu l'a
plicació de totes les mesures.Aixi.es va pas-
sar d'un percentatge de prevalença del
68,54% l'any 2000 al 56,46% el 2002. L'any
2003 hem tingut, però, un resuH i1
i ui,ii. |,i que s'ha ,n < msegurt reduir el per-
centatge al 26.79%.Això en termes generals,
jaqi le si desglossem les dades per tipus d'ex-
plotació, es comprova que en les granges de
reproduí tores l.i prevalença encara és alta,
de l'ordre del 42,78%,mentre que a les i
greix non - li I 3.45%.
S'ho complert estrictament la instrucció de re-
tirar la documentació sanitària a totes les ex-
plotacions que superessin el 20% de preva-
lència?
Duranl aquest darrer any s'han arribat a re-
iii n gairebé 2000 talonaris, Creiem que
iquesta v :sui a s'ha revelai i K >siti\ i, ja que

•.i més i " •, ha conti ibu'ft i ¡i iem iai a tot
el sector del problema. No s'ha d'oblidar

¡ dissenyar ami la | >ai tii ¡pa-
el consens de tots els implicats, rai

den. I n termes generals, la seva
tal bona, malgrat alguns pro-

què es va posar en marxa el pla i dels cri-
tei is d'aplii ,n ni. que en determinats i

tai
La situació de la malaltia és homogènia a tola
Catalunya, o hi ha zones més afectades que
d'altres?
La major o menor incidència ve donad, i i iei

tsitai allà on hi ha més porcs, la malai
tia té una pn evad imé
eradicai la I • el cas de les comarques d'O-
sona, el Bag i al voit.ini de Lleida.
Quan es va anunciar l'aplicació del pla fa un
any, els veterinaris van reclamor un paper ac-

tiu des de les estructures sanitàries del sector.
Quin ha estat el paper dels tècnics?
Tenint en compte la presa amb la
d'establir la prevalença, l'Administració s'ha
recolzat totalment en les Agrupacions de
Defensa Sanitària (ADS) i en els Grups de

i iment Porcí, i els hem atorgat tota la
responsablii t1 Pei altra band i,no hem d'o-
blidar la figura del veterinari responsable
del pla de lluita en cada explotació, qu
de donar instruccions tècniques clares al

i'ier per tal d'avançar eficaçment en l'e-
radicació de la malaltia a l'explotació i ha de
I.II ilitai infoi mació a l'Administració sobre
les vacunacions que s'estan aplicant a la

A partir d'ora, quines són les actuacions que
caldrà dur o terme per reforçar l'eficàcia del
pla de lluita?
En relacii a la retirada de la document,.. ¡i

; ii • i p ro l ' i ' • dei

dels casos dubtosos, només es li
compte els resultats positiu i for-

pretenem reduir la retirada de talona-
ris del 5 al 10%. A paí
tensificaran les inspección- .> de
sancions, ja que creiem qn ri un
temps prudencial perquè es conegui el pla

les explotacions que no l'e
portant a terme perjudiquen a tot el sector.
Una altra mesura consistirà a refoi •
i ii. ii ions en les explotacions que tenen un
all percem I ,, • p e r nor-

eneral són les més petites. Caldrà tam
bé insistiren la tasi a divulgativa entre elsi
maders, espedalmeni i ti wés de les ADS i

i rom s'ha de vacunal
i l'.iplicacióde mesures de bioseguretat. Per

banda, /olem iv.mçar en la qualificació
ins territoris com a lliures de la ni

tia. I ¡nalment, buscarem els mecanismes per
• |L ]• • 1,1 I f P ' ' : . l. | i ¡ i l '

aqur , pt i .• : •

de la i i

EL PLA DE LLUITA
CONTRA L'AUJESZKY
ES VA ESTABLIR AMB

LA PARTICIPACiÓ
I EL CONSENS

DE TOT EL SECTOR
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PRODUCCIÓ ANIMAL

Una fase primordial.
Les actuacions
que es realitzen durant
el pertode d'eixugat
tenen una gran influència
en l'èxit o ei fracai
dala

\

I!eixugat, punt clau
en la qualitat de llet
El control sanitari de la vaca durant el període
posterior a la lactància es de gran importància
per evitar la incidencia de les mamitis
i assegurar un òptim rendiment productiu

ORIOL FRANQUESA
Centre Veterinari Tona, SL

T
radicionalment, sempre s'ha
considerat que la la*. ta< ió
comença quan la vaca pareix
11 omen i^a a p r o d u i r lli ' i , i que

dura fins que arriba el mo-
ment d'aturar la producció 60 dies abans del
proper part. Però realment la seguem
Lactaciócomença just .il moment en que es
produeix l'eixugat, ja que tol el que passi
durant el aquesr perfode ens man ara l'èx-
it i icl fracàs de la següent lactació. lisdu-

rant el període d'eixugat on pi idrem i urar
totes aquelles mamitis sub< Ifniques ocor-
regudes durant la la( ta< ió i alhora és el
període de major rist per .i la salut de bra-
guer ¡ que ens condicionarà cl rendiment
productiu de l'animal.

Quina és la millor manera de dur a terme
l'eixugat? tractament només per animals
amb infecció a la glàndula mamaria o trac-
tament per ;i tots els animals? Saltar mun-
\ i.les per tal de reduir el nivell de produc-
ció o munyii smse interrupcions?

s'h.m iirilit:.n diferents maneres de fer
l'eixugat i encara no hem arribat a un con
sens absolut. En la nostra opinió la reco-
manació general per ;i les nostres explora-

< ions li,i de sei la de realitzar el i ractament

mlrainaiuari d'eixugat a tots els animals i

a tots els quarts; i mirar de reduir la pro-
ducció a l'ei-XUgat lani com es pugui, pero
sense saltat nos mai cap muny ida.

I ,1 majoria de productes antibiòtics in
tramamaris d'eixugat disponibles al mercat
tenen períodes de permanència a braguer
entre 28 i 50 dies, en< ara que la majoria
només treballen eficaçment durani les ?
primeres setmanes. Això implí* .i que l'an-
imal està sense eap tipus de protecció du-
lani el segon mes d'eixugat i especialment
al prepari. I Wrerameiit han Miri it al mer-
cat selladors interns del canal del mugró
que apmien una major protecció contra
I'en i rada de microorganismes durant tot el
perfode d'eixugat. Aquesta nova estratègia
i l'eixugat apunta grans millores en els prop

els anys pel que la a la salut de braguer du-
rani l'eixugat. També és molt important la
manera com s'aplica aquest antibiòtic in-
tramaman. (.'al desinfectar i orreí tament
la punta del mugró abans de fer l'aplic ació
i ui ilitzar cànules d'inserció pau ¡al.

Altres estratègies a utilitzar poden ser
tractaments parenterals complementaris a
la teràpia ml raniainaria d'eixugat Tractat

els animalsdurani 4-5 dies pot milloraré!



LA MILLOR MANERA DE TENIR LES VAQUES SEQUES ES
ESTABULADES EN CUBICLES AMB MANTENIMENT DIARI

le curacions durant L'eixugat, però cal
centrar'ho en aquells animals que hagin
tingui algun tipus de problema a btaguer
duran! In lactació i que tinguin possibili-
tats de curació. No cal gastar temps ni din-
ers en animals amb infecí i< >ns moll cronifi-
cades. lambe podem realitzar aquests i i pi is
de tractaments en animals moll propers al
partí quan la glàndula mamaria comença
de non a desenvolupar-se. Hn aquest <. as cal
valorare! risc de presència d'antibiòtic en
llet en tas de que s'avancés el pan.

INSTAL·LACIONS
En la majoria de Ics explotacions els mà-
xims esforços en Instal·lat ions es fan per als
animals en lactació, i les vaques seques solen
ser les que estan en pitjors condicions. Es
el lot on lii ha major densitat, on es nete-
ja el pati amb menor freqüència i on s'hi tira
menys sovint jaç nei peral repòs. I U'm Jo
ser conscients que aquests animals són els
i nos importants de l'explotac ió. lm allò que
fem bé o malament durant aquest període
ens man ara el rendiment de la lai ta< ió. El
lut de vaques seques ha de ser el menys dens,
milloi ventilat i mésnel de tota la granja.

I li ha explotacions on les vaques seques
es treuen a pasturar. Normalment solen set
animals amb bon nivell de neteja però sem-
pre depenent del clima. En èpoques de l'any
que no plou i la sol és un bon sistema però
és moll dolent en èpoques de pluja.

Altres explotacions tenen les vaques se
ques en un pati amb jaç de palla o ser-
radures. En aquests casos cal garantir un es-
pai mínim de 6 m2 /animal. I al tirar-hi jaç
mi a diari i evitai que a l'estiu, degui a

l'stress per calor, els animals s'agrupin en
determinades zones del jai,. En aquests ca-
sos veurem una zona de jaç moll noia (un
els animals no hi ¡auen) i una altra de molt
bruta (on s'hi apilen els animals). Cal con-
trolar molt bé la ventilació uniforme de to
ta la nau por a reduir l'stress per calor.

l:n la nostra opinió la millor manera de
tenir les vaques seques és estabuladas en
cubicles. (. 'al que el manteniment d'aque-
sts i ul·ii les sigui a diari i cal que estiguin
ben dimensionats per a vaques que estan a
final de gestació i que per tant tenen unes
i ie< essitats d'espai mos grans.

VALORACIÓ DE L'EIXUGAT
Pera poder dir que una cosa funciona o no,
hem de sor capaços en primer lloc de
mesurar-ho. En qualitat de llei sempre tre
ballem amb el Recompte de (lèl-lules Sorna
tiques (Rc !S) com a indicador de la salut
del braguer ¡a que es força fiable i fàcil
d'obtenir. l;l punt de tall entre un animal
sa i un animal infectat so situa a los 200.000
cols/ml. A partir d'aquí ja podem definir al-
guns índexs a valí irat;

1. % de noves infeccions: N" d'animals
amb un K( "S- .'00 abans d'eixugar i que
presenten R( S "200 al primer control post-
part, dividit pol número d'animals amb
R( S- 200 abans d'eixugar. Valoració men-
sual. Objectiu: inferú n al 10%

2. "d de curac in: N" d'animals amb un
RCS '200 abans d'eixugar i que presenten
R( v .'00 al primer control postpart, di-
vidiï pol número d'animals amb Rc S>200
abans d'eixugar. Valoració mensual. Ob-
jecl ni: superior al 80%

Canvis fisiologies
provocats per l'aturada
de la producció de llet
Quan es decideix aturar la producció de
llet, es produeixen una sèrie de canvis fi-
siologies a nivell de glàndula mamaria:
-Augment de la pressió interna de la glàn-
dula, que poc fer obrir els esffnters dels
mugrons i provocar l'entrada de micro-
organismes patogens.
- Secreció d'elements de defensa (lacto-
ferrina.etc.) a través dels alvèols mamaris.
- Reducció de la longitud del mugró.
-Augment de microorganismes a la pun-
ta del mugró: estreptococs ambientals i
Siaphyloeoccus oureus a l'inici de l'eixugat
i coliforms al voltant del segon part.
- Formació del tap de queratina que tan-
carà el canal del mugró per evitar l'entra-
da de microorganismes. En la majoria de ca-
sos això es produeix als 15 dies d'eixugat.

i. Primer R< S postpan inferiora 200:
N" d'animals amb primer RCS post
pau- 200, dividit pel número d'animals par-
its on un poi indo. Valora< ii i mensual. Ob-
jectiu: superior al 90% on primípares i
superior al SO".. c\\ multípares.

4. Distribució do los mamitis clíniques
pet I >ies 1 n I lei (DEL): si veiem que ten
un un problema de mamitis als primers 100
I )E1 cal adreçar-se ràpidament als eixugats
i pei ¡parts, Valoració mensual.

Un problema molt
concentrat en el temps
Pel qi ie fa i la ¡n< idèm ia de m imitis i Ifniques en la : egü ml la <
• •! i »ii lode d'eixugai és de vital Importància i .i majoria de mamitis
clíniques es concentren en dos pi-nodes concrets: els primei s 100 dies
de lactació i els primers 15 dies d'eixugai I Is estudis, científiï s indi
i |uen que més del 70% de les mamitis clíniques durant els U'1

dies en llet tenen el seu origen al període d- ipai t,
tre que les mamitis clíniques i 15 dies d'eixugai estan

molt rel, >-n que es realiüa aquest ei -
amb la neteja de les instal·la

FREQÜÈNCIA RELATIVA DE NOVES INFECCIONS
DURANT LA LACTÀNCIA I EL PERÍODE D'EIXUGAT

PART EIXC

s

PART

" \

LACTANCIA



Expoaviga, fòrum
de debat per als experts
El certamen perfila un extens programa
d'actes tècnics paral·lels a l'exposició comercial
DAVID QUESADA. Redacció

E l SaK'i Internat ional de la Fècnica
A\ K i>l;i i Ramadera-Expi
2004, que tindrà lloc .1 Fira de

Barcelona del 2i al 26 de novembre, ¡a
va agafant forma i tancant continguts. En

aquest sentit, el Jr. < longrés Internacional
de Produlc ió i S,lI1itat Animal, que agru-
pa les ¡ornades que es realitzen durant el
certamen dirigides .1 veterinaris i tècnic s,
estan prat t i< amem < onfigurades. lil con-

La Fira de
Barcelona
tornarà a ser
el gran punt
de trobada
comercial
i tècnic
del sector de
la producció
animal.

grò començarà el dillum.
12 de novemhre amh h
realitZ<1cilí del XX (Curs
d'Especi:ditzac ilÍ, Aven
ços en Nutrició i Ali-
mentació organitzat peí
la Fund;¡ció Esp,1I1yohl
per al Desenvolupament

de la Nutricil-) Anima\.
II dimecres 24 l'S f:Hà el IV Seminari

de FahriclCilí de PII1SOS, SOt:1 l'organitza* i< í
de l'Associa< ió í C;nalana de hhricants
de PilhOS; el II Semin:Hi d'Additius i
Medicaments Veterinaris, organitzat per
Li Fedemci \Í Esp¡1I1yol;¡ Empre""'i,,1 d'Ad
ditiu' i Prel11escks per la Salm i I" Nu
trie ió Animal; i la jornada de l'Associacilí
N;u ional de Pmcinocultunt 1 Científicl,
El dimecres 24 i el dijous 2S serà el torn
del XLI Simposi k l'AsMlCi,1Ci\Í Mundl-
al d'Avií niï ma ('uniïiu a. El dijous tam-
bé tindrà lloc la ¡ornada de l'Associació
Naclon:d d'bpeci;¡listes en Medicin:1
Bovina.

En les ¡ornades tè< ñiques fetes en l'an-
terior edició d'Expoaviga l'any 1001 van
participar l.^OO professionals, xifra que
els organitzadors del saló esperen superar
aquest any.

Vacuna contra la influença aviària
L'Institut Nacional per al Control Biològic del Regne Unit ha estat el primer en acon-
seguir per enginyeria genètica una versió segura del virus de la influença aviaria, que pot
ser usat com a base per a una vacuna. El procés seguit, conegut com de genètica in-
versa, va consistir en una primera fase en una inserció de dos components genètics del
virs H5N I en un virus benigne de la grip. El segon pas va ser fer créixer el nou virus en
linies pures de cèl·lules, acceptades per les autoritats. Posteriorment, es van fer anàlisis
per comprovar que s'havia eliminat la virulència del virus. L'Organització Mundial de la
Salut anunciarà en breu la producció de la vacuna i l'inici dels assajos clínics.

Nous mètodes per detectar
els promotors del creixement
Científics dels EUA han aconseguit desenvolupar dos nous mètodes
per detectar la presència del promotor del creixement ractopamina.
Es tracta d'un assaig ELISA í d'un biosensor òptic, molt més ràpids i
econòmics que el que existeix actualment, basat en la cromatografía
de líquids a alta pressió. Als EUA, la utilització d'aquest additiu està
aprovada en porcs des de 2001, i en vacu des de 2003, però no es
pot utilitzar en la resta d'animals de producció.

Fixats límits màxims
de residus per a la
nafcilina i l'acid oxolínic
La Comissió Europea acaba d'establir límits
màxims de residus per la nafeilina i l'àcid
oxolíníc (Reglament 546/2004).El primeres
un agent antiinfecciós del grup de la penici-
lina, utilitzat en els remugants, mentre que
l'àcid oxolínic s'aplica en bovtns. Els dos
agents han estat inclosos en els annexes I i
III respectivament del Reglament 2377/90.

Els EUA reconeixen a
Espanya i França lliures
de pesta porcina clàssica
El Servei d'Inspecció Animal dels EUA ha
reconegut a Espanya i França com a regions
lliures de la pesta porcina clàssica (PPC). En
conseqüència, es permetrà l'entrada al país
nord-americà de reproductors, semen por-
cí, car de porc i productes carnís proce-
dents d'aquests paisos europeus. Els EUA
estan lliures de la PPC des de l'any 1978.

La UE vol establir un
sistema de control del
moviment del bestiar
La Comissió Europea vol posar en mar-
xa un sistema que controli els 50.000
animals que cada dia són transportats a
la UE.EI nou sistema s'anomenarà TRA-
CES, per les sigles en anglès de Sistema
Expert de Control d'Intercanvis, i subs-
tituirà als que estan implantats actual-
ment:ANIMO i SHIFT. Des de l'I d'abril
s'aplica a Àustria, Itàlia, França, Bèlgica,
Luxemburg i Finlàndia. En la resta d'Es-
tats membres, el sistema s'anirà implan-
tant d'aquí a finals d'any.TRACES s'apli-
carà tant als intercanvis intracomunitaris
com als moviments amb països tercers.
Amb el nou sistema, el venedor haurà
d'omplir un formulari electrònic amb to-
tes les dades del transport i enviar-lo a
les autoritats del país d'origen per la se-
va validació. Un cop fet això,també s'en-
viarà una còpia del formulari a les auto-
ritats del país de destinació i de trànsit.



EL PROBLEMA ESTA
DETRÁS...

Uno de los problemas que más afectan a los lechones es la diarrea. La
investigación ha demostrado que la coccidiosis es la causante de un alto
porcentaje de esa diarrea de los lechones en los primeros días de vida.
Resultado: pérdida de peso, retraso en el crecimiento y muchas veces
muerte antes del destete.
Por eso Bayer ha desarrollado Baycox 5% Itoltrazurilo) tratamiento oral
para uso exclusivo de lechones recién nacidos. Una dosis de los 3 a los
6 días de edad controla y protege a los lechones contra la coccidiosis
causante de diarreas en ese periodo tan crítico. Controle la coccidiosis...
y controlará las diarreas.

Baycox 5% Suspensión Oral . r ,
Composición cuantitativa: 1 mi do ««pensión conlieno 50 mg do Tollrtuunlo Especies de destino: t»rdoi
(lechonas) Indicaciones: Para lo prevención do los signos clínicos de la cocadious en lechones Posologia
Y modo de administración. Tratamiento animal individuoliíado: Codo cerdo debe ser trotado en e
*o 3-5 de vida con uno dosis único oral de 20 mg de tolirazurilo por Kg de peso corporal [equivolante a U.4ml
de suspensión oral por Kg de peso corporol| Tiempo de espera: Curne y visceras 77 dios Precauciones
especiales de seguridad a adoptar por la pírsona que administro el producto a los animales.
Si el producto cae sobie lo piel o los oíos éstos deben lavarse inmediatamente Presentaciones.: i la* os ae
25Oml Con prescripción veterinaria. Registro n«. U78 E5P Después de abierto el frasco paro a
primera administración, usar el producto dentro de loi 3 meses siauíenle». Titular de lo
autoriiodón y la distribución: Químico Formacéulica Boye,, S.A. • c/CobbriaJóB • 08029 • Barcelona

Química Farmacéutica Bayer S.A
División Animal Health (AH)
Calabria, 268 - 08029 Barcelona
e-mail; nt.departamento.nd@bayer.es
wvwv.bayervet.net

Baycox 5%
Coccidicida para Lechones

es Bayer HealthCare
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Tarragona: l'any
del centenari
Després de l'èxit del congrés de leishmaniosi,
els repon~lbk 1,1 (,u1·legi Je Tarragoní1
operen una gran assistència als actes socials
amb motiu dels seus primers cents anys d'història
DAVID QUESADA. R€d.kCIO

l 1 l 1 1 r h r un ~egk d'hlsll'lf Ia
tPt un e,deven\lnent per ;i
quabevol IIWUIK ió, I me

reIx cllmmemomr-Ill Cllm
cal. AIxí ho h,1 entès el

Clll·legl de VeterInarIS de TarragllJ1a
(l ' OVT), que h, 1rrogram,1t al llarg de IOt
'Ique..t .\m un amrll prllgr,ll1l,1 d'e,de
\enlmel1l', tècnIcs I SlICI,II-, amh els quals
l'reten referm,H LI relacllÍ amh eb seus
clll·legl'lh I el 'l'U cllmpromís ,1mb el pro-
grés vk- l;i veterinària.

LI cekhrallò del cllngr15... sohre kish
manlllSI el ['assm 6 de març, :lInh un:l im-
rllrt;lI1t rererc ussil'l tant entre els pnlfes-
sllln,ds L ,It,ll:ms com de la rest:1 de l'Estat,
\"a 111,lrC:lr el punt culmll1;lnt dins del pm
gr.ll11a tècnIc I CIentífIc que el (¡OVT ha
dlsseny,1t per a ror l'.m\ amb ll1!ltlU dl,l cen-
tenarI. EU més de 2')0 ,1~Slstenrs no tant
,ols van poder rebre informació sobre \!Is
darrers avenç\lS en el CllnelXl'lllent I tnlC-
t,lment de la klshm,1\110sl, de la mà dels
mdlllr.. esreCl<lli,tes en la m<ll,llria del nos-
tre país, sinó que també van gaudir de la
gastronoml,1 regl\ln,ll, :1I11h una sULldent
i .lhun,lant Gllçotad,1 cekhr,lda a <1
població de la Sec una, .1 pocs quilòmetres
de Tlrragona

l'el que ta a la resta d'actes tècnics,
,¡quests s'h,1 I1\mgur fent ,k's del Illes de
gener, 1 duraran ftns .1 finals d'any. A les
tr,ldlcllH1al.. xerrades que organlr:en perIll-
dlcamenr els n~terinans Juhd¡llS, s'ha sumat
1 nu icle de cllntCrències els dllll,ms al vespre
Ilhert, al públIc en general, sohre temes
molt diversos I Imp,lrtlde, per cllnegut, pro-
fe"Ill\1'lb arreLlts a LI pro\'ínlla. A rall
d'exemple, fins a la data s'ha parlat sobre
k.. LUres h:hiques dels Ladells, la diet;l
medlterr:H1I.I, el menj:lr .1 b , e'Lllk" els
productes avícoles a l'alimentació humana,

ésl'is pigments n:Humls o la inseminació ar-
tifIcial en mm'1Lleria. Entrel' I s acres pen-
dents, c;1I csmentm el (Congrès d'H istòri,1
deia Veterini\ria ( atalana, que tindri\ lloc
el 5 de juny, esdeveniment que seri\ apro-
fitat per retre un homenatge ,lis fnmilims 1
descendents dels onze presidents que ha
tingut el COVT en el seu primer !iegle de
vida; la conferènCIa sohre seguretat al
menr¡lri,1 que dnnanl el H de Juny Eduard
Mata, director de l'AgènL ia (C;lwl:ma de
Seguretat Aliment;lI'i", o el IV Simposi A
far,lz, que engu:1I1y es tr;¡.,lIada :d me!i de
novemhre. I Desdel p,lssat mes de març, les
conferènc ies es celehren en una sala d'actes
remodelada i modernltz:lda, inaugumda 1 ofi
c ialment coinc Idint ,1\11h la celebració del
congrés de leIshmaniOSI

ACTES SOCIALS
Pel que fa a les al t iv itats ,0Lials, l'i millor
i m15s important encanl estol per 'Irrihar. El
proper 2 d'nctuhrl" coincidint amb la ce-
lebrac ilí del patró dels veterinaris, S:1I
Fr:mcesc d'Assís, el Col·legi de Tlrmgon:1

,Irà l'acre centml del Celllenmi. Ala tradi
1 ional mbsa, que es tarà :i la c:nedr,11 de
Tarragon,1 (finalment, no h" pogut prllspe-
rar el projecte de fer-la al monestir de
Pnhlet), seguiri\ la conferència sobre I" \'e
terinària a (latalunya, a < arree del I k. Martí
Pum: uola, que t un lia lloc a l'edifki de 1':111-
tigua Audiència, i fin"lment el gran sopar
de gala al ( Cluh N;lutic de S,dou.

Segons el president del ( !OVT, Àngel
¡uerrern, ó \llolt important que l'Is
cnl'legi:lIs t:lrragllnins pmticipin :1'tiV:I-
me'nt en tntes aquestes :lCtivit:1lS, i espe-

D,marts I7 de febrer
Cures bàsiques dels cadells

Dissabte 6 de març
Congrés de leishmaniosi

maneig alimentari
nene de la malai 1

Dimarts 16 r:le n
Conèixer els bolets

Dimarts 1 3 d'abril
Els productes avicoles
en l'alimentació humana

coma
de la C
Especialista en Avicultura
i Nutrició a:

Dimarts 20 d'abril
La dieta mediterrània

Dimarts Iimarts I I de maig
Inseminació artificial
en ramaderia

a comarcal
el DARP de Tortosa

¡alista en Reproducció

Dimarts 18 de maig
El menjar a les escole

nspectora del Departament

• : -



REPRESENTANTS ) 0 1 Í f I ( I D'ALTRE OLLECTIU
PROFESIONALS ASSISTIRAN AL " 0 p \ R DEL ENTENARI

"Un;i massiva assistència als actes del 2 d'oc-

tubre demostrarà ;ils estaments polítics i

professionals que M siguin presents laco

liosii'i i hi força dels veterinaris", afirma el

president del COVT.

Sens dubte, serà la millor fi irma de donar

una magnífica cloenda ;il> primers cent

anys d'història de l'entitat i acarar el pro

per segle amb optimisme pel futur de la ve

lemi.iri.i a Tarragona.

< i.iliiun! en la gran festa del c entenari del

proper 2 d'octubre, a hi qual assistiran com

a convidats representants Ji* l'Adminis-

trat i" local i .111imnunit;i, 11iin ara el con-

seller d'Agricultura de la t ¡eneralitat, An

tom Siurana; «.•! president de la Diputai ió

de Tarragona, Joan Aregio, i l'alcalde de la

ciutat, Joan Miquel Nadal, com també d'al-

tres col·lectius sanitaris, coméis presidents

dels col·legis de metges i de farmacèutics.

dissabte 5 de |iiny
Congrt r i n à r i a de la
Vt r inàr ia Catalana 9 de novembre

La cuina romana

I )iin.ii is 5 d octubre
Floquet de Neu

30 de Novembre
Així es cria un pollastre

Dimarts 8 de Alim
S g u r t a t Alimentà

dissabte 2 d'octubre
Gran festa del Centenari Novembre

(data per determinar)

.'APUNT
ÀNGEL
GUERRERO

Un brillant colofó
ols nostres primers
cent anys d'història

El congrés sobre leishmamosi qui.
fer el passat mes de març ha suposat
un gran repte per al Col·legi de Vete-

rinaris de Tarragona, per la complexitat or-
tzativa d'un acte d'aquestes caracterís-

tiques en relació amb la capacit.il d'una
entitat de reduïdes dimensions com la nos-

>esit|àvem commemorar el nostre cen-
tenari amb un gran acte científic capaç d'a-
glutinar als màxims experts en la matèi la i
i ; 'i ofessionals interessats a aprofundir en

el tema. De pas, preteníem donar a conèi-
xer la nostra ciutat i la nostra cultura. Pot-
ser massa coses per a un sol dia, però de-
víem aprofitar l'ocasió per què els veterinaris
de Catalunya i de la resta del país sentissin
la necessitat de tornaren el futur. Crec que
els objectius es ̂ r fornaj j^ el congrés va
suposar un brilMt colqgal programa d'ac-
!'• ' icntílu s del nostne centenal i, Ara cal

ELS COL'LEGIS HEM
DE SER EL PUNT COMÚ

DE TROBADA, DEBAT
I CONSENS ENTRE TOTS

ELS PROFESSIONALS

que aquest èxit tingui continuïtat el proper
mes d'octubre amb els actes socials al vol-
tant de la festivitat del nostre patró.
11 ii u.esc. Aprofito l'ocasió per destacar el
fet que el congrés ha estat reconegut pel
Ministeri de Sanitat i Consum com a for-
mació continuada amb I A crèdits; una pe-
rn.i victòria en la històrica batalla a favor
que tota l'activi!.: .• ia sigui recone-
guda com sanitària, en aquest cas com a
control d'una zoonosi.

Som de l'opinió que el futur paper dels
col·legis professionals passa per donar una
formació continuada de qualitat i contro-
l.ii la bona pt.ixi en benefici de tots els ciu-
tadans. Sigut mit|ançant la celebració de

i. esdeveniments o a través de cursos
i seminaris que ajudin els professionals a
realitzar millor el seu treball quotidià, els
col·legis hem de ser el punt comú de tro-
bada, debat, consens i de referència dels
col·legiats i les associacions professionals.
Tots ens necessitem i avançarem millor si
unim esforços per progressar com a col·lec-
tiu dins de la societat.
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L otología despe
un interès creixe
en la veterinaria
de petits animals.

Interpretar i controlar
el comportament animal
El COVG i la Universitat de Girona organitzen
un curs d'especialització en etologia veterinaria
DAVID QUESADA. Redacció

Del J de novembre a I'l de desem-
bre es realitzarà :i la seu del (. ¡ol·le-
t;i de Veterinaris de t iirona

(COVO) un curs d'especialització en eto-
logia veterinària, organitzat en ool·labo-
r.n ic amb la Fundació Universitat de
Girona (UdG). El curs, de 20 hores de du-
rada, ah irdarà els següents aspectes: etogra-
ma can i i feli; conceptes i definicions en
etologia; desenvolupameni comporta-
mental del cadell; com fer una visita
etològica; problemes (miccions, destruc-
cions, lladrucs, agressivitat, alteracions del
comportament per causes orgàniques, eti.);
farmacologia; teràpies i tècniques de modi-
ficat ió de la conducta; simulació de casos

i Ifnics. fil curs serà impartit per Ics vete-
rinàries Victòria('oli i Maria ÀngelsFont-
decaba, a més d'un psicòleg i especialistes
en neurotransmissors. Al final del airses
lliurarà un tírol niu tal de la Fundació I 'd< '>.
El I és de 240 l'uros per :11'0nil col·lcgiats.
i de 240 euros peí als no col·legiats.

Per altra banda, el passat 28 d'abril os va
fera la seu del t X )V( í una conferència so-
bre el mateix tema, a càrrec també de Vic-
tòria l'oli i Maria Àngels Fontdecaba. La
primera va piular sobre les problema) iques
en el gat i com evitar la seva aparú ió, men-
tre que la segona va tractar les principals
alteracions de la conducta t-n el gos, com
detectar-les i les mesures per prevenir-les.

A favor del voluntariat
El C X3VB crea una llista de professionals
que vulguin col·laborar amb centres d'acollida
ENRIC LÁMELA. Secretan de la Junta de G > >VB

Fent efectiu un dels punts del progra-
ma de la seva candidatura, i a petició
de nombn isos companys, la nova Jun-

ta de Govern del ( bl·legi de Veterinaris de
Barcelona (COVB) ha decidí) crear una
llista oberta .i tots els veterinaris que vul-
guin col·laborar de forma voluntària amb
entitats protectores i centres d'acollida d'ani
mals abandonats. El COVB ós conscient
que cl veterinari desenvolupa la seva tasca

professional com a mode de vida, però no
es pol oblidar que la nostra feina, en moltes
i» asions vocacional, ens reporta una sans
facció personal moll intensa. Per això creiem
legítima aquestaopc ióque, a més, por servir
per establir un vincle social i professional
entre els veterinaris i la s<><. ietac IK qui es
t e u i n t e r e s s a I s a l i n 111,11 • p . u t d ' ; u | i i e s l a l l i s t a ,

pi hleu trucar a la secretaria del (¡ol·legi, telè-
fon 93 211 24 66 (extensió 20).

Olga López,Àngel Guerrero
i EduardVila.de la junta del COVT

Tarragona
aprova el pagament
trimestral
de les quotes
El Col·legi de Veterinaris de Tarragona
(COVT) va fer el passat 27 d'abril l'as-
semblea general ordinària del primer
semestre. Els punts més destacats de
l'ordre del dia van ser la liquidació dels
pressupostos de l'any 2003, que van ser
aprovats per unanimitat, i la discussió
de la proposta de pagament trimestral
de la quota col·legial, que va ser accep-
tada per majoria. També es va decidir
que a partir d'ara el Col·legi no dema-
narà cap documentació per vendre ma-
terial. Per altra banda, es va comunicar
que l'Administració ha atorgat la com-
patibilitat a tots els veterinaris que la
van sol·licitar per donar formació. El
president del COVT,Àngel Guerrero, va
aprofitar per informar dels canvis en el
programa de la festa del centenari del
proper 2 d'octubre, relatius a la missa,
que finalment no es farà al monestir de
Poblet sinó a la Catedral de Tarragona,
i a la conferència sobre història de la ve-
terinària a Catalunya, que tindrà lloc a
l'edifici de l'antiga Audiència de la capi-
tal tarragonina.

j l t ren en vigor
els ~de~çomptes de
Telefónica Móviles
L'acord entre el COVB i l'empresa Tele-
fónica Móviles España (TME) per a l'apli-
cació de descomptes en les linies de te-
lefonia mòbil contractades pels col·legiats
amb aquesta companyia finalment es co-
mençarà a aplicar a partir de la factura
del mes de juny. El conveni entre les dues
institucions es va signar el passat mes de
novembre, però aquest no ha pogut ser
efectiu fins que la central de TME a Ma-
drid l'ha rattficat.Aixó ha fet que els col·le-
giats que van acollir-se a l'acord des de la
seva publicació hagin pagat fins al moment
les tarifes de mercat. Un cop salvat l'es-
cull del vist-i-plau de la central de TME.
els descomptes s'aplicaran cada mes a
partir de la factura de juny.
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Seguro de
Consultas Clínicas

Un proyecto minuciosamente estudiado
por la Mutua n.° I del Sector Sanitario,
que reúne las mejores y mas nuevas
garantías para Clínicas y Consultas
privadas de médicos y veterinarios

¡i hi

DESCUENTOS Y BONIFICACIONES

• Por puerta blindada, alarmas,
protección de puertas y ventanas.

• Por no tener siniestros,
si vienes de otra entidad.

• Rebajas en la prima de hasta
un 20% por no siniestralidad.

Elige las coberturas A JA, A, tn
que necesitas h msjor =>/J c
Y paga sólo lo justo ¿ &r ví á o y pre d u

Para mó información

91 34 34 700 (Cntal Madrid)

901 100 333 - 902 303 OIO

A.M.A. la Mutua de los Profesionales Sanitarios
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"El bon boletaire coneix
bé l'entoni natura1"
La prudència és imprescindible per dedicar-se a
la micologia, segons el veterinari Joan Pucurull
DAVID QUESADA. Ri

Cada tardor, els boscos humits de
c latalunya es veuen escorcollats
por niiii legió d'aficionats a [a mi-

cologia que posen :i prova llurs coneixe-
ments i experiènt ia a la re< erca dels preuats
bolets. La diferència entre l'èxil i el iracas
en aquesta tasca rau en un coneixement
profund de l'entorn i una sàvia prudència
que eviti sorpreses desagradables.

D'això en sap fi irçael veterinari loan l'u
curull, excap de l'oficina comarcal del I V-
partameni d'Agricultura de l'All Camp i
actualment dedicat i la clínica Jo petits
animals a Montblanc. A Joan Pucurull, l'afi-
ció pels bolets li vede la seva mare, coneixe-
dora d'un gran nomhre de vanetat,. "Em
capaç de reLolltr unes qum:t: espècies Jtto-
rents, La qual cosa os inusual por a un tor-
L,ldor nu professIOnal".

I I seu lloc habitua] por buscar bolets és,
por motius de veïnatge, la subí omarca de
Prades, a la província de Tarragona, "una
zona d'una regular quantitat Jo producció
però d'alta \ arietat". També visita Jo tant
en tant amb la seva dona les comarques del
Solsonès, oi Berguedà, la Segarra i la ser-
ralada pirinenca.

Segons Pucurull, els bolets n^ tant sols
tenen aplicacions gastronòmiques. "I li ha
diverses espècies amb a i i i e Lvinr. Els
moixemons tenen uns efectes insulínics.
Els rossinyols si'm msn ti< ides: si hom s'hi
fixa, ma i nu tenen larves. II bolet Jo unia
(C o{ lrin1L\ atraml'Tl1wriu.\) és desintoxi ant
pels addictes a 1',llcohol, Similar a l'efecte
que produeix l'¡¡n t<lhus (Anwlm.\ [ihe). L'llU
Jo reig hord (AmaJ1IUi mu\cLlrill) és proh;
hlement el primCf '11·lucin()gen conegut. A

" ' H A N DE DEIXAR DE BANDA EL BOLl~1S D l h i 0 , " , 0 ,
I OLLlR EMPRE ELI I M P I \ H . ~ J O \ " i : EL M A S A
MADURS ERVEIXEN PER EMBRAR F O N G VENIDER"

l'Asia os bevien l'orina dels intoxicats por
aquest bolet, ¡a purificada dels efectes gas-
troenterítics i quan només restaven los
propietats psicotròpiques",

El, 1c oneixements I l'experièl1Liil no han
estalviat a loan Puc urull algun en'urt amh
exempl¡¡rs verino sos. "Fól molts anys, 1 L olIint
holets per la serralada de Forès, la meva
m¡jJ'e l's Vilento ssudir a recollir uns peus de
rata de 1 ara< terístiques dikrenb; 1 Ics w,uals.
Re:.LI\llint, Vi l\;Ixar a tota la (amílj¡¡".

Cursos,
masters

SARAGOS

Dates: del 14 al 19 de Juny.
Organitza: Dp.lrt.1mem
de PatoJogla Anllml Fa
d Veterinaria d Saragossa
Informacio. Afnca Arblzu.
Tel. 976 76 25 34
e-m:ul: arblzu@unlzJI.s

GIRONA

Dates: del 3 de novem
a l'I de desembr

Organitza: Collegi
d VetennarlS de Girona
i Unlverslt.1t de G1I'0na.
Informació: Albert Badia.
Tel 972 22 88 04

CACERES

Dates: 3 I 4 de desembre.
Organitza: Societ.1t
Espanyola de Traumatologia

i OrtopèdiaVetenn na
i Centre de Cirurgia
de Mlnima Invasio.
Informacl6: Ver6nica.
Cns6stomo.Tel. 927 181 032
e·mail: crisosto@ccmi.es

BERLiN (ALEMANYA)

Dates: del 7 a l'I I de juny.
Informacio: Congress OfflCe
5th World Congrss. BfR.
e-mail: off1cewk5@bfr.bund.de

ISTANBUL (TURQUIA)

Dates: del 8 al 13 de luny.
InformaCIó: ITU Consoltlum.
Tel+90 212 244 71 71
e-mall:
wpc2004@wpc2004.org '

ARANDA DE DUERO

Dates: del 9 a l'I I de juny.
Informacl6: Gescocal, S.L.
Tel. 983 47 72 OI

VIENA (ÀUSTRIA)

Dates: del 25 al 28 d'agost.
Informació: Dr. Otto Fischer.
www.vetdermvlenna.com
e-mail: otto.fischer@vetdenn
vlenna.com

LLEIDA

Dates: del 22 al 25 de
setembre
Informaci6: Col·legl Oficial
de Vetennans de Lleida.
Tel. 973 279 518
e-mail:
colvetlleida@eresmas.com

Dates: del 23 al 25
de setembre.
Informaci6: Dr, Arno Lmdner.
www.cesmas.mfo
e·mail: contact@agpferd.de

OLIVENZA (BADAJOZ)

Dates: del 22 al 24

d'octubre.
Organitza: ASSOCiacions
Extremenya I NaCional
d'Història de laVeterin
Informacl6: DrJos M
Sanchz Murillo.
Tel. 924 26 08 48
e-mail: manm@wanadoo.es

PREMIS 2004 DE LA
REIAL ACADÈMIA
DE CIÈNCIES
VETERINÀRIES

e i d a
Data límit d p r n t a c i ó
de treballs: 30 de juny.
Informacl6:
• i l : racve@racve.es

VI PREMI
D'INVESTIGACIÓ
FRANCISCO
FERNÀNDEZ LÓPEZ

Data limit de presntació
de treballs: 3 de setembre.
Informaci6: Col'legl
de VeterinarIS d'Almena
Tel. 950 250 666



Molt personal
. lorat a< ;u i

al, la vall del riu Corb
Joan Pucurull í Martí va néixer a a (Urgell)
fan/ 1933. en plena vall del riu Corb, un lloc del
qual es declara enamorat. Tenint en compte els an-
tecedents familiars (un de i dos oncles
avis eren veterinaris), no és estrany que també aca-
bés per dedicar-se a la pro: saga conci-

ictualment amb un nebot. Pucurull es va lli-
cenciar en Veterinària a la Universitat de Saragossa

19S8. De la seva època d'estudiant guarda un
bon record pel professor José M" S ¡0 Luque,
un home a b esperit humanista que II va i

tre el desig de superació i el neg
en la seva i rant la seva i

profusión
vament a ! ció en laboratori

dos anys al labo. le Pa-
. beca), la v. la cli-

a de p ¡ue exerceix des
la sev, 1998.

Pera Pucul'ull, ~I hon holel<1il'e ha de lenil'

un coneixell1enl L'Xh;IU,1iu d~ l'hi'lhilal n;

tllimI. "No 1roh;1l'e111 llenegue,del, Pirineu,

;i l'estatge mediterrani". També resulta útil

l'e,ludide le, característiques morfològiques

i llrganolèplique, i, "pcl, que van p~r no

la", l'e,rudi ll1iC\'{l,Cllpic dc l'esporada. l ' l

liluin, Ulb clllbells hii:·;jc,: ",er prudenl,

deixat de banda els bolets dubtosos i collir

sempl'e ~Is holet, jove,: l'Is massa madurs

MI veixen per sembrar fongs veniders".

Han estat notícia...

RJT .1
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amb tres anys
d'experiéncia en el
sector de pinsos, s'ha
incorporat recentment a
l'empresa fabricant de
pinsos Nanta. Castellnou
treballarà com a tècnic

Xavier Tubert,
reelegit president
de la FCAC
L'Assemblea General
de la Federació de
Cooperatives Agràries
de Catalunya (FCAC),
feta el passat I d'abril a
'Espluga de Francolí, va
reelegir Xavier Tubert
com a president de
l'entitat per a quatre
anys més.Tubert,
agricultor i ramader
nascut l'any 1955 a
Riudellots de la Selva
(Girona), presideix la
FCAC des del 1990, i
aquesta és la quarta
vegada que ha estat
elegit per unanimitat.

J. E. Castellnou, fitxat
per Nanta
Josep Enric Castellnou
Ribau, veterinari

comercial de cunicultura
per a la fàbrica que la
firma té a Reus. La seva
zona d'actuació serà el
sud i el centre de
Catalunya (Tortosa, Reus

Penedès).

Salvador Puig, nou
president de Prodeca

l|

1 _
1

^L •
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La junta d'accionistes
de Promotora
d'Exportacions
Catalanes, S.A. (Prodeca)
va ratificar el passat 31
de març la composició
del nou consell
d'administració, un cop

col·legiat a Tarragona ¡ i aquest va ser aprovat pel

govern de la Generalitat.
La junta ha designat al
director general de
Producció, Innovació i
Indústries
Agroalimentàries del
DARP. Salvador Puig, com
a nou president de
l'entitat. Prodeca és una
empresa pública adscrita
al DARP. que té com a
objectiu principal el
desenvolupament del
sector agroalimentari
en els mercats nacionals
i internacionals, amb un
especial ènfasi en la
petita i mitjana empresa
i les cooperatives.

Eva Moyano, nova
PM de Boehringer
La veterinària Eva
Moyano és des del
passat mes d'abril la
nova product manager de
la divisió d'animals de
companyia dels
laboratoris Boheringer.
Durant els darrers
quatre anys, Eva Moyano
ha treballat per al
Col·legi de Veterinaris
de Barcelona,
responsabilitzant-se
successivament
de la borsa de treball i
de l'àrea de formació.

ES TRASPASSA
Clínica veterinària a Barcelona, zona
Guinardó.Amb 150 metres quadrats,
equipament de raigs X, perruqueria
canina i aire condicionat. 12 anys de
funcionament. Interessats truqueu a
Ricard Ramos, telèfon 619 107 925.

ES TRASPASSA
Botiga d'accessoris per a mascotes a
Vilanova del Vallès (Barcelona), amb
servei de perruqueria inclòs i possibi-
litats d'instal·lar un consultori veteri-
nari. Interessats truqueu al telèfon
938 459 400.

SECRETARIA, BIBLIOTECA I INTERNET

Telèfon: 977 21 1 189. E-mail: covt@tlnet.org

ES LLOGA
Consultori veterinari a Barcelona ciu-
tat.Actualment en funcionament. Sen-
se traspàs. Preu a convenir. Interessats
truqueu al telèfon 620 434 519

ES VEN
Lupa Olympus. Il·luminador + bom-
beta de recanvi: 140 euros. Sta base +
base llum + bombeta de recanvi +
adaptador: 225 euros. Suport univer-
sal + capçal + adaptador + ocul·lars:
430 euros. Interessats truqueu al
telèfon 93 408 50 28.

EL SEU ANUNCI
Si vol vendre, llogar o traspassar un local o material veterinari,aquí pot in-
serir el seu anunci gratuït. Enviï un text amb un màxim de 40 paraules al
correu electrònic premsa@covb.es, indicant Tauler d'anuncis i incloent-hi
un telèfon de contacte.

Avis: per garantir la vigència dels anuncis publicats en aquesta secció, nom*»
apareixeran una vegada. Els interessats que vulguin publicar un anunci en
edicions successives de la revista ho hauran de comunicar expressament al
redactor de la mateixa, David Quesada, per correu electrònic
(prcmsa@covb.es) o fax (93 212 12 08).

SECRETARIA

Telèfon: 932 112 466 ext. 20,21.
E-mail: depadm@covb.es; info@covb.es

APROPEM-BORSA DETREBAL

Telèfon: 932 112 466 ext. 34
E-mail: apropem@covb.es

MEDICORASSE

Telèfon: 932 I 12 466 ext. 26
E-mail: medicorasse@covb.es

ASSESSORIA JURíDICA

Telèfon: 932 I 12 466 ext. 22
E-mail: depjuridic@covb.es

i de 16 a I8h.

h. i de 16 a 20h.

Mh.ide léa20h.

irona
SECRETARIA

Telèfon: 972 20 00 62 - E-mail: colvetgi@grn.es



La guia pràctica
La informació dels proveïdors del sector veterinari, al seu abast

LABORATORIS FARMACÈUTICS

Boehringer Ingelheim España SA
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/13
( ' N

•

vww.naal

Pfizer, S A
,.i aoB

, !<( - , i iu i la rvu í. ti» -l· J
-

i
-

OVAU Is

Siiluit \niilial

Química Farmacéutica Bayer SA

hi are
F.1X9349568 76 J - '

Schering-Plough, SA

Cira. Nacional I, km 3628750

(Madnd) OB

•

S.P. Veterinaria, S A
I km 4,1
i < S , 6 0

43330 (•
ara)

ate uitM.
WIW,|'V |

Virbac, S A
ArtóGulmefí, 1?9-181

I 91 11

NUTRICIO ANIMAL

Affinity Petcare
'Mili..
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Friskies Nestlé Petcare España, SA

Fax; 93 772 45 95

Nutral, SA
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Fax: 91845 48 68
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MATÈRIES PRIMERES NUTRICI

Norel & Nature
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Técnica Ganadera S.L
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EQUIPS DE DIAGNÒSTIC
I INSTRUMENTACIÓ

Bastos & Torval

• t:?O3io
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Biocheck SA Grupo AES Laboratoire
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LABORATORIS DANALISIS

Laboratorios Anabiol, SA
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Laboratorio de Análisis Dr. Echevame

0BCB7Bai

Fax; 93 215 48 38

C3F=I ECHEVARMC

Servicio de Diagnóstico Veterinario S.L
Dpi. (it-1 arma ología I ai ni!, ni > le V. •!. i n i, ir i,..
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MATERIAL QUIRÚRGIC

Alcyon Ibérica
Material Vetedt i n I úfgCo
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Centauro
BMaci 08510
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SERVEIS I ASSESSORAMENT

Asefis Servicios Fiscales Veterinarios

•
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EQUIPS D'IDENTIFICACI

Avid Microchip de España, S.L
Miquel i Bada

193 90 AVIDA
. MI I'

ASSEGURANCES

Agrupación MutuaJ Aseguradora
i 'i mi, i

•
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•
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snupcoi upi)iidi.com

Vostè és un expert en salut.
Nosaltres, en atendre les seves necessitats financeres.

MediCaixa

email medicaixa@lacaixa.es
web wwwjnedicaixa.es

Telèfons 43 24 1 !.•> 1<> I 'M 118 82 43

PROGRAM \
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LA GAMA ESPECÍFICA DE PROMOTORES NATURALES

Porque cada uno

1r

NOREL&NATURE
N U T R I C I Ó N

...atiende
sus necesidades

NOREL,S.A. Jesús Aprendiz, 19,1o A y B • 28007 Madrid (SPAIN) «Tel. +34 91 501 40 41 • Fax +34 91 501 46 44
norel@norel.net • nature@naturesa.com • www.norelnature.com



LEISHNANIASIS
NANAGENENT™

•

La primera
dieta de ayuda
al tratami e n t o

farmacológico de la
L E I S H N A N I O S I S

^s

ISHMANIASIS
:ANINE FORMULA'

fporl «tth
' HMfltt*!

AOVANCE VETERINARY DIETS LEISHMANIASIS MANAGEMENT

• Alimento dietético completo para la recuperación y soporte nutricional al tratamiento farmacológico
de pacientes con leishmaniosis canina.

• Diseñado con alta densidad energética, alta concentración de nutrientes esenciales e ingredientes
altamente digestibles.

• Indicado para perros con leishmaniosis con ausencia de insuficiencia renal.
• Fórmula dermoprotectora: con un óptimo ratio de ac. grasos omega 6:3 para favorecer la recuperación.

Asegura óptima nutrición para favorecer la inmunidad celular,ll) clave para la recuperación del paciente.

Ingredientes bajos en purinas para prevenir caculos asociados al tratamiento.m

IWondw RC« al (1997) JNuIrJun: 177(01 1198 205 • (21 Fem* «t al (2000) Vel Onrmalol 1 Usuppl 1) 1 13 • (3) Una QV el al (1991) J Am Vol MMAHCC Jun 1 198(1 II 1936 40

ADVANCE
VETERINARY DIETS
www.atlvanceveterinary.com


