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Malalties relacionades amb aigua
♦ Causades per productes químics
▪ Efectes aguts. Dosis grans amb efecte immediat
Nàusees, irritació de pulmons, erupcions cutànies, vòmits,
mareig, cefalees, migranya, i molt accidentalment mort

▪ Efectes crònics. Consum continuat de dosis baixes
Càncer, efectes sobre la gestació, danys a òrgans interns,
desordres del sistema nerviós i danys al sistema immunitari

♦ Causades per microorganismes i paràsits
▪ Malalties infeccioses

Causes de brots (efectes aguts) associats a aigua de
beguda als USA de 1971 a 2006
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Brots causats per productes químics a USA
en el període 1971-2006 a aigua de beguda
Un total de 90 brots amb 3901 afectats
Compost químic
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Efectes crònics

(Calderon, RL. 2000. The epidemiology of chemical contaminants of
drinking water. Food and Chemical Toxicity 38: S13-S20

En general, ni es disposa de números d’afectats, ni de dades epidemiològiques
que demostrin inequívocament els agents causals de molts dels efectes
descrits a la taula. Alguna excepció com p.e. Bangladesh-arsènic

Programa UNESCO a principis dels 70 Bangladesh
Per evitar gastroenteritis endèmiques lligades al
consum d’aigües superficials es va fixar l’objectiu de:
Subministrar aigua subterrània al 80% de la
població
Als 1970s l’arsènic no era considerat
problema i encara no s’analitzava

Al cap d’uns 20 anys varen començar a detectar unes dermatitis
tremendes i càncers de pell (més endavant altres càncers) amb
incidències molt superiors a les que s’havien donat fins aleshores.
Centenars de milers de persones afectades
Smith et al. 2000. Contamination of drinking-water by arsenic in Bangla-Dessh: a public
health emergency. Bulletin of WHO 78:1093-1103

L’epidemiologia dels efectes crònics dels productes químics
te dues característiques principals
♦ Molt difícil de dur a terme:
● Molts productes (fins i tot espontàniament) fan el mateix efecte
● Diferents vies de entrada (respiratori; oral: aliments, aigua,
contacte; a través de la pell)

♦ Com a conseqüència de les escasses dades epidemiològiques
en humans, els científics prediuen els efectes adversos amb estudis
amb animals de laboratori i a l’hora de precisar riscs s’ha optat pel
principi de precaució

Els possibles efectes crònics que
es manegen actualment són molt
conservatius

Percepció del perill químic
molt possiblement superior
a la realitat

Malalties infeccioses associades a l’aigua

Malalties de transmissió fecal-oral
Malalties de rentat (ex. tracoma)
Malalties causades per microorganismes i paràsits
autòctons del medi aquàtic (ex. esquistosomiasis,
leptospirosis, legionel·losis, etc.)
Malalties transmeses per vectors amb part del cicle de
vida a l’aigua (ex. malària, febre groga, dengue,…)

Incidències (estimades per l’OMS)
de malalties lligades al aigua
Infeccions de transmissió fecal oral
Diarrea i gastroenteritis
Helmints intestinals
Malalties de rentat (ex. tracoma)
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autòctons del medi aquàtic
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Malalties transmeses por vectors amb
part del seu cicle de vida a l’aigua
Ex. Malària
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Agents causals de malalties infeccioses
de transmissió fecal-oral

25-80 nm

Enterovirus
Poliovirus
Coxsackievirus
Echovirus

Rotavirus
Norovirus
Sapovirus
Astrovirus
Adenovirus
HAV
HEV

0.5-10 µm

Salmonella
Campylobacter
Shigella
EHEC E. coli
Vibrio cholerae
Helicobacter
Pseudomonas
Aeromonas

3-15 µm

Cryptosporidium
Giardia
Entamoeba
Cyclospora
Toxoplasma
microsporidios

> 20 µm

Ous d’helmints
Ascaris
Trichurus

Efectes (estimats per l’OMS) de les
diarrees a diferents zones del mon
Mortalitat (%)

DALYS(%)

Global

3.7

4.8

Països amb
renda més baixa*

6.9

7.4

Països amb
renda mitja

1.4

2.3

Europa
occidental

< 0.17

0.4

Catalunya

< 0.2

0.4**

* PIB per càpita < 825 US$; ** valors extrapolats dels d’Europa Occidental

Posició de les diarrees en el “ranking”
de les malalties (OMS)
Causa de mort
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Diferències qualitatives entre països de renta més baixa i més
alta pel que fa a les malalties de transmissió fecal-oral.

Patrons molt diferents
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Principalment els Tots presents, excepte
bacteris zoonòtics, polio, que només segueix
virus i protozous en unes poques zones

Com hem arribat a aquesta situació aparentment tan
bona en els països de renda alta?
Sanejament
Disponibilitat d’aigua desinfectada (cloració) en xarxa
Control de la qualitat de l’aigua per diferents usos
(indicadors bacterians)
Higiene personal
Millor estat sanitari de la població (efecte indirecte)
Perquè doncs no seguir amb les pràctiques aplicades fins ara en els
països amb rendes altes i fer possible (política i econòmicament)
l’aplicació d’aquestes pràctiques arreu
Si, però no

Reptes a països amb rendes altes
• Patògens emergents?
• Escassetat d’aigua (canvi climàtic, augment població, concentració
de població, major us individual, etc.); recursos no convencionals
• Fenòmens meteorològics extrems
• Restriccions molt importants en l’ús de desinfectants químics (clor)

• Mètodes de desinfecció alternatius al clor són menys robusts

• Hi ha hagut problemes amb aigües complint els criteris de qualitat
basats en els indicadors bacterians tradicionals

Virus i protozous són més resistents a tractaments que E. coli, i
també tenen dosis infeccioses menors

Reptes a països amb rendes mitges
En un estudi a Amèrica Central de PAHO i OMS, fet com a conseqüència de
l'epidèmia de còlera dels 90 l’Amèrica LLatina, identifiquen 16 causes de
falta de qualitat microbiològica a aigües teòricament potables
♦ La gran majoria són degudes a falta de medis econòmics: instal·lacions
defectuoses, mal manteniment, falta de productes (floculants,
desinfectants, etc.), falles de subministrament elèctric, etc., etc.
♦ Però també a:
● Falta de preparació dels responsables
● Instal·lacions no adients (algunes massa complexes; poc robustes)
● Domini de la preocupació pels productes de desinfecció sobre la preocupació
pels patògens
● Control de qualitat (de procés i de producte) inadequat
● Nivell d’higiene de la població baix

Reptes a països amb rendes baixes
Objectius del Mil·lenni de les Nacions Unides al 2000
Reduir pel 2015 a la meitat els 2.000.000.000 de persones sense
accés a aigua potable ni a sanejament
A dia d’avui, es diu (informe UNICEF, OMS) que pel que fa a
aigua potable ja s’ha complert l’objectiu. Només queden entre
800 i 900 milions sense accés, però:
♦ La millora és molt asimètrica. Tots els avenços a Xina i India,
pràcticament res a Àfrica

♦ L’informe avisa que no s’ha pogut comprovar l’eficiència de les
mesures, perquè els països implicats tenen dificultats econòmiques
i logístiques per fer el seguiment de la qualitat de l’aigua

No s’ha avançat gens en sanejament, més aviat al contrari

UN Entities Recommend Prioritizing Water and Sanitation Inequalities in Post2015 Agenda
A joint statement by UNICEF, UN Women, the UN Special Rapporteur on the
human right to safe drinking water and sanitation, the Government of Finland
and Water Aid calls for the post-2015 development agenda to prioritize access
to water and sanitation for vulnerable populations, and to develop clear
objectives on access to water, sanitation and hygiene.
21 de febrer de 2013

Què podem fer per cooperar a millorar
la situació, sobretot a països de rendes
baixes i mitges?

♦ Política, economia, etc.

♦ Ciència i tecnologia

Cooperació en ciència i tecnologia
♦ Formació realista; facilitar accés a informació i
publicació d’experiències a països amb rendes mitges
i baixes
♦ “Centrar” alguns “debats”
● Establir un balanç adient de riscos químics i microbiològics
en la desinfecció de l’aigua
● Definir qualitat acceptable per diferents usos
● Com avaluar la qualitat
● Posar a punt procediments d’avaluació
factibles

♦ Investigar procediments de desinfecció
factibles,sostenibles i segurs (llum solar, calor, filtres
domèstics no sofisticats, etc., etc.)

♦ Balanç adient de riscos químics i microbiològics enla
desinfecció de l’aigua
El cas de la pandèmia de còlera dels 90s (setena pandèmia)
a Amèrica Llatina
● La setena pandèmia apareix a Indonèsia al 1961
● Apareix a Lima (Perú) al gener de 1991. La cinquena i sisena
no varen afectar Amèrica
● En tres anys afecta a 7 països d’Amèrica Llatina amb
1,000,000 d’afectats i 10,000 morts
● Actualment és endèmica a alguns països d’Amèrica Central
♦ S’atribueix a falta de desinfecció (molt majoritàriament
cloració)
Causes econòmiques
Excés de por als subproductes de desinfecció
Balancing the Microbial and Chemical Risk in Drinking Water Disinfection. 1996.
Ed. G.F. Craun. ILSI, PAHO, OMS. ILSI Press. Washington. DC.

Balanç adient de riscos químics i microbiològics

Relació entre el consum de clor per càpita i prevalència de còlera a
Amèrica Central ( 991-1993)
Balancing the Microbial and Chemical Risk in Drinking Water Disinfection. 1996.
Ed. G.F. Craun. ILSI, PAHO, OMS. ILSI Press. Washington. DC.

● Definir qualitat acceptable per diferents usos
Equilibri entre qualitat assumible i risc acceptable

● Com avaluar la qualitat
Mètodes econòmicament i logísticament assumibles

Paper porós, impregnat amb medi
de cultiu molt simple, secat a 50ºC,
fàcilment conservable
Contenidor net
Incubador 30±6 ºC (tª ambient)

S’han fet diversos estudis i el
percentatge de coincidència
respecta a presència de E. coli és
de poc menys del 90%
Perfecte?
No
Però val més aquesta
informació que cap

Desinfecció amb llum solar
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Desinfecció amb llum solar i/o temperatura
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Desinfecció amb llum solar i/o temperatura
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