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II. Introducció
Fenòmens recents com la globalització, el canvi climàtic o la creixent
expansió urbana, converteixen les nostres ciutats en l’hàbitat natural de diverses
espècies, especialment aus, com els coloms urbans (Colomba livia) (Bonnefoy et
al., 2008). Aquestes poden estar naturalment infectades per diversos patògens
que poden afectar a la espècie humana, no obstant això, existeix limitada
literatura que avaluï el risc que poden comportar sobre la salut humana (HaagWackernagel, 2004).
Existeixen diversos mecanismes pels quals les aus urbanes podrien
participar en la circulació de patògens, no obstant això, destaquen en els que
actuen com a hostes. Existeix evidència de nombrosos casos reportats d’ infecció
en humans, com Chlamydophila psittaci, Samonella enterica, Campylobacter
jejuni, Mycobacterium xenopi i Toxoplasma gondii (Haag-Wackernagel, 2004;
Ramos et al., 2010; Tizard, 2004). Les infeccions per Campylobacter i Salmonella
han estat estudiades i revisades en diverses ocasions, especialment en gavines,
pardals i coloms, determinant com a principal via d’infecció el consum d’aliment
contaminat amb el patogen (Ramos et al., 2010; Tizard, 2004).
Els principals factors que augmenten el risc de les infeccions en què les
aus són hostes, són l’alta densitat d’aus infectades en l’entorn i l’estret contacte
entre humans i aus infectades o el seus hàbitats (Bonnefoy et al., 2008). Tots dos
factors es veuen potenciats en l’entorn urbà de les grans ciutats, especialment
amb els coloms urbans.
El colom urbà és una de les més grans espècies eusinantrópiques a nivell
mundial, amb gran variabilitat poblacional entre nuclis urbans, diferint en
grandària, pes i plomatge (Jacquin et al., 2013; Johnston y Janiga, 1995).
Aquestes

pròpies

característiques

de

la

població,

així

com

múltiples

característiques de l’entorn, determinen la seva distribució (Hetmanski et al.,
2011; Johnston y Janiga, 1995; Sacchi et al., 2002).
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Els patògens més destacats per la seva alta prevalença en coloms són
Campylobacter i Chlamydophila (Vázquez et al., 2010), encara que existeix gran
variabilitat segons la localitat i, en el cas de Chlamydophila existeix certa
estacionalitat, augmentant la prevalença en època de reproducció (Heddema et
al., 2006; Stenzel et al., 2014; Tanaka et al., 2005).
En el cas de Chlamydophila psittaci, s’ha constatat i estudiat casos
d’infecció zoonótica (Dickx et al., 2010; Magnino et al., 2009).
Un altre patògen que s’ha aïllat en coloms és Salmonella, agent lligat
estretament a toxiinfeccions alimentàries importants, especialment Salmonella
enterica subsp. thyphimurium, la qual ha estat identificada en coloms (Rocha-eSilva et al., 2014; Tanaka et al., 2005).
Per a poder controlar les poblacions de coloms s’han descrit diferents
mètodes, però la combinació de tècniques sol ser la més beneficiosa (Giunchi et
al., 2012). La captura i sacrifici presenta una efectivitat reduïda, limitacions
tècniques i poca acceptació per part de grups de ciutadans, encara que en un
marc de control integrat és una solució necessària i eficaç a problemes locals
(Bonnefoy et al., 2008; Giunchi et al., 2012; Johnston y Janiga, 1995; Sol i Senar,
1995). La disminució de l’èxit reproductiu, per mitjà de la recol·lecta, inactivació i/o
substitució dels ous de colom és pràcticament inaplicable en colònies naturals i
urbanes (Bonnefoy et al., 2008; Giunchi et al., 2012; Johnston y Janiga, 1995). De
la mateixa manera, l’ús de fàrmacs esterilitzants químics ha estat estudiat
feblement i sense evidència d’efectivitat en condicions naturals i a llarg termini
(Bonnefoy et al., 2008; Giunchi et al., 2012). Finalment, la modificació de l’hàbitat
és un mètode efectiu a llarg terme i amb bona acceptació per part de la població
(Giunchi et al., 2012; Johnston y Janiga, 1995). Concretament, la reducció de la
disponibilitat d’aliment és el mètode més efectiu per mantenir la població de
coloms sota control, que s’aconsegueix mitjançant l’educació i sensibilització
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ciutadana (Giunchi et al., 2012; Haag-Wackernagel, 1993; Haag-Wackernagel,
1995; Senar et al., 2016).
A Barcelona, a les últimes dècades, s’han realitzat diversos estudis sobre la
població de coloms. Per una part, s’ha realitzat diversos censos de la població de
coloms a la ciutat, donada la preocupació que segueix existint en front a l’alta
densitat de coloms que es troben a Barcelona. S’observa com des dels anys 80
fins 2006 la població de coloms de Barcelona no va deixar de créixer, arribant a
superar els 250.000 exemplars, sent una de les ciutats amb més densitat de
coloms de Europa (Senar i Sol, 1991; Senar et al., 2011; Uribe et al., 1984). És a
partir de llavors que es comença a posar en marxa intervencions a nivell de la
ciutat combinant l’eliminació activa amb la conscienciació ciutadana adreçada a
evitar la pràctica d’alimentar-les (Pascual et al., 2011; Senar et al., 2009). En el
cens de 2010 s’observa una reducció del 56,7% respecte a l’anterior cens,
atribuïble a les acciones conjuntes de captura y sensibilització (Faus i Senar,
2010; Senar et al., 2011).
D’altra banda, des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona s’han
realitzat estudis sanitaris de la població de coloms de Barcelona de manera
periòdica des de 2007. Des de llavors, i fins i tot des de 1991, any del qual també
es disposa de dades, la prevalença de Campylobacter ha disminuït, arribant al
11,4% en 2013, el que suposa una important reducció, ja que en 1991 era del
26,3% y en 2007 del 27,4%, aquest descens és atribuït a la reducció de l’aliment
disponible per a les campanyes de sensibilització i conscienciació ciutadana,
donat que normalment l’aliment és la font d’infecció. La prevalença de Salmonella
sempre s’ha mantingut en valores constants, sent del 0,98% en 2013, en l’estudi
més recent (Casanovas et al., 1995; SVCPU, 2014).
L’objectiu d’aquest estudi és analitzar l’estat sanitari (mitjançant la
prevalença Campylobacter spp., Salmonella spp. i Chlamydophila psittaci) en la
població de coloms de la ciutat de Barcelona al 2016 i descriure les seves
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característiques morfològiques i biomètriques, així com la seva distribució i
evolució històrica (1991 – 2016).
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III. Objectius
a. Objectiu general

Analitzar l’estat sanitari de la població de coloms de la ciutat de Barcelona, així
com la seva distribució per districtes i evolució històrica (1991 – 2016).

b. Objectius específics



Estimar l’estat sanitari, mitjançant la prevalença de Campylobacter, Salmonella i
Chlamydophila, en la població de coloms de la ciutat de Barcelona.



Descriure les característiques (edat, sexe, fenotip de plomatge i condició física) de la
població de coloms de la ciutat de Barcelona.



Avaluar si existeix relació entre l’estat sanitari i les característiques de la població de
coloms de la ciutat de Barcelona.



Descriure l’evolució i distribució per districtes de l’estat sanitari de la població de
coloms de la ciutat de Barcelona entre els anys 1991 – 2016.
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IV. Material y Mètodes
Disseny i mida de la mostra
Aquest estudi es compon de dos dissenys diferents. Inicialment es planteja
un estudi observacional descriptiu transversal que consta d’una població de 340
coloms de la ciutat de Barcelona al 2016. El programa WIN EPISCOPE 2.0 va ser
utilitzat per al càlcul de la grandària de la mostra necessària per a estimar la
prevalença de les malalties d’estudi. Per a un nivell de confiança del 95% i una
precisió del 5%, la mostra mínima necessària per a calcular la prevalença de
Chlamydophila és de 296 (prevalença estimada de 33%) i de 340 per
Campylobacter (prevalença estimada de 26%). En el cas de la Salmonella s’
espera una prevalença al voltant del 1,5%, pel que amb un nivell de confiança del
95% i una precisió del 1% seria necessari mostrejar 568 individus. Si només es
volgués detectar

la presència de la malaltia a Barcelona, amb un nivell de

confiança del 99%, seria necessari mostrejar 305 exemplars.
Es va optar per establir la mostra en 340 coloms ja que permet calcular
adequadament la prevalença de Chlamydophila y Campylobacter, i permet
detectar la presència de Salmonella en la població de coloms de Barcelona.
La presa de mostres es va realitzar de manera representativa per als 10
districtes de la ciutat, seguint el procediment descrit per Senar i Sol, 1991 i que
s’ha anat implementant des de llavors en els posteriors estudis sanitaris. Aquest
procediment divideix les districtes de la ciutat en estrats en funció de la densitat
de coloms (Casanovas et al., 1995).
Es van prendre mostres en 4 punts concrets per districte, recollint
aleatòriament 10 o 5 exemplars per punt de captura, en funció de la densitat de
coloms a l’àrea (figura 1).
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Finalment, es planteja un estudi observacional descriptiu ecològic en el
qual es comparen els 10 districtes de la ciutat de Barcelona a la actualitat i en el
temps (1991 – 2016).

Obtenció de les dades
Les dades de l’estudi es van obtenir de cada colom individualment una
vegada capturat. Les captures es van realitzar mitjançant un xarxa canó
impulsada per aire comprimit. Els coloms capturats van ser transportats en caixes
habilitades i autoritzades per la Comunitat Autònoma, amb un màxim de 40
exemplars per calaix, amb la finalitat de mantenir el benestar animal.
Per cada individu es van obtenir dues mostres cloacals a partir de dos
hisops estèrils, que es van dur el mateix dia al Laboratori de la Agència de Salut
Pública de Barcelona, preservats a mitjà de transport Cary Blair a 2-8ºC.
Per a cada exemplar es va prendre l’edat, el fenotip de plomatge, les
mesures biomètriques (pes, longitud de l’ala, longitud del crani), si presentaven
lesions externes, i el sexe.
Per a poder dur a terme l’estudi ecològic es van utilitzar les dades
obtingudes en els estudis sanitaris de coloms dels anys 1991, 2007, 2010 y 2013.

Variables morfomètriques
L’edat es va recollir i va avaluar categoritzada en 4 grups segons l’estat de
desenvolupament, valorant plomatge, cera i centelleigs al pit, segons el
procediment descrit per Uribe et al., 1985. Per a l’anàlisi estadístic es van agrupar
els individus en 2 categories: jove [1-2] i adult [3-4].
El sexe de l’exemplar es va determinar segons l’aparell reproductor,
separant mascles de femelles.
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La condició física es va avaluar mitjançant l’índex de condició física, que és
va calcular com Pes / Longitud de l’ala (Álvarez y Barba, 2008). Per a l’anàlisi
estadístic la variable es va categoritzar en quartils.
El fenotip de plomatge es va descriure per observació directa entre els 9
tipus descrits en Johnston i Janiga, 1995. El més extens i que es correspon amb
el propi de l’espècie silvestre és l’anomenat Blue-Bar. La resta de fenotips descrits
són Blue-Checker, Red-Bar, Red-Checker, Spread, Red, White, Pied y T.

Variables geogràfiques
Per a cada colom es va recollir el punt de captura. Per a l’anàlisi estadística
es va utilitzar els 10 districtes de Barcelona.
També es van agrupar per estrats segons les seves característiques
sociodemogràfiques (densitat de coloms, densitat de residents i densitat de
residents més grans de 65 anys) i arquitectòniques (longitud mitjana dels carrers i
percentatge de barri antic).

Aïllament i identificació dels patògens
La detecció de Campylobacter spp. i Salmonella spp., es va realitzar
mitjançant procediments basats en les normes ISO 10272-1:2006 y 6579:2002,
respectivament.
Per a la detecció de Campylobacter spp. es van incubar les mostres dels
hisops cloacals en Agar mCCDA durant 48h a 39ºC en condicions de
microaerobiosis. Posteriorment es va realitzar la confirmació i identificació
mitjançant proves bioquímiques.
Per a la detecció de Salmonella spp. es van preenriquir les mostres dels
hisops cloacals en aigua de peptona tamponada durant 24h. Posteriorment es van
incubar en tetrionato Müller-Kauffmann i en Rappaport-Vassiliadis durant 24h per

Pl Lesseps, 1
08023 Barcelona
Tel. 93 324 93 60
svipla@aspb.cat

Sistema de
gestió certificat
ISO 9001 i
OHSAS 18001
SVIPLA

Direcció de Salut Ambiental
Servei de Vigilància i Control de Plagues Urbanes

a l’enriquiment selectiu. Les colònies sospitoses van ser incubades en Agar XLD i
Agar ASAP per a la seva detecció i identificades mitjançant proves bioquímiques.
L’anàlisi de Chlamydophila psittaci, es va dur a terme mitjançant un
procediment implementat recentment en el Laboratori de l’Agència de Salut
Pública de Barcelona, basat en el procediment descrit per Nordentoft et al., 2011.
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V. Resultats
En la taula 1 s'expressen les característiques de la població de coloms de
la ciutat de Barcelona al 2016, així com les prevalences obtingudes de les
malalties d'interès
Morfometria de la població de coloms de Barcelona
En 2016, la proporció d’edats observada va ser de 5,7 adults per cada
exemplar jove (CI: 4,2–7,6). La proporció de sexes observada va ser de 1,16
mascles per cada femella, sense ser significativa aquesta diferència (CI: 0,94–
1,44).
Respecte al plomatge, el fenotip més freqüent va ser Blue-Bar (60,3%),
seguit de Blue-Checker, Red-Bar y Pied (14,7%, 10,9% y 10,3% respectivament).
Els fenotips de plomatge Red-Checker y Spread van ser poc freqüents (1,8%).
Només un exemplar amb fenotip de plomatge White va ser capturat i cap
exemplar va presentar el fenotip descrit com T.
El pes mitjà de la població de coloms va ser de 278,3g (CI: 274,8–281,7g),
la longitud mitjana de l’ala va ser de 228,4cm (CI: 227,5–229,2cm) i la longitud
mitjana del crani va ser de 52,9cm (CI: 52,7–53,0cm). L’índex de condició física
mig calculat va resultar en 1,22g/cm (CI: 1,20–1,23cm).
Campylobacter spp. en coloms
Dels 340 exemplars mostrejats, 50 van resultar positius a Campylobacter
jejuni. Es va obtenir una prevalença del 14,7% (CI: 11,3–18,9%).
No s’observa una possible associació entre les variables mofomètriques
d’estudi i la presència de Campylobacter jejuni (taula 2).
Respecte a la distribució geogràfica a Barcelona, destaquen els districtes
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de Sarrià-Sant Gervasi i Horta-Guinardó, amb la menor i major prevalença
de Campylobacter jejuni. (2,5% y 25%, respectivament), la resta de
districtes es troba entre aquests valors. No obstant això, les diferències
entre districtes són poc evidents, només entre el districte Sarrià–Sant
Gervasi i els districtes Eixample, Horta–Guinardó i Sant Martí es presenten
diferències significatives (p=0,029, p=0,013 y p=0,020, respectivament). No
s’observa un possible patró respecte a les variables sociodemogràfiques i
arquitectòniques que s’han considerat.
Salmonella spp. en coloms
De les 340 mostres, 2 no es van poder processar en el laboratori (0,6%).
No es va identificar cap exemplar positiu a Salmonella spp. de les 338 mostres
processades.
Chlamydophila psittaci en coloms
De les 327 mostres processades en el laboratori, 39 van resultar positives a
Chlamydophila psittaci, pel que es va obtenir una prevalença del 11.9% (CI: 7,5–
15,4%).
S’observa una possible associació entre l’índex de condició física i la
presència de Chlamydophila psittaci (p=0,003). Els exemplars amb un índex de
condició física elevat presenten el doble de prevalença de Chlamydophila psittaci,
a més, cap exemplar amb l'índex de condició física baix s'ha identificat com a
positiu. No s'observa cap altra associació entre les variables morfomètriques
d'estudi i la presència del patogen (taula 2).
Evolució històrica
Respecte a l’evolució de la prevalença de Campylobacter spp. en la
població de coloms de la ciutat

de Barcelona, s’observa que existeixen

diferències significatives entre els anys de mostreig (p<0,001). En 2007 la
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prevalença se situava en el 27,4% i en 2010 en el 24,1%, valors significativament
superiors respecte a 2013. En 2016 s'observa un lleuger descens amb una
prevalença del 14,7%, però sense ser significatiu (taula 3 i figura 2).
A nivell de districte, s’observa una reducció significativa de la prevalença de
Campylobacter spp. entre 2007 i 2013 a Eixample, entre 2010 i 2013 a Les Corts,
Sarrià–Sant Gervasi i Sant Martí i entre 2010 i 2016 a Sant Andreu. En cap cas
s’observa un augment significatiu de la prevalença de Campylobacter spp. en
2016 respecte a anys anteriors.
En el cas de Salmonella spp. s’observa que també existeix un descens en
la prevalença de la malaltia, en aquest cas passant d’un 3,15% en 2007 a no
detectar-se en 2016 per primera vegada (p=0,001).
A nivell de districte, no s’observen diferències significatives entre anys
excepte a Gràcia, en què s’observa una reducció significativa entre 2007 i 2016
(p=0,019).
Els casos positius de Salmonella spp. s’han concentrat en tots els anys de
mostreig en 4 districtes: Ciutat Vella, Sants–Montjuïc, Gràcia i Sant Andreu. Des
de 2010, els districtes Sants–Montjuïc i Sant Andreu estan lliures de Salmonella
spp., i en 2016 la totalitat de Barcelona va resultar lliure.
En el cas de Chlamydophila psittaci no hi ha dades com per a realitzar una
anàlisi de l'evolució. Els casos positius es concentren en 3 districtes: Nou Barris,
Sant Martí i Sants Montjuïc, que agrupen el 70 % dels casos positius.
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VI. Discussió
Els resultats obtinguts posen de manifest un descens en les prevalences
de Campylobacter spp. i Salmonella spp. en la població de coloms de la ciutat de
Barcelona respecte els últims anys, no obstant això, Campylobacter spp. i
Chlamydophila psittaci segueixen presents. Un de cada set coloms és positiu a
Campylobacter i un de cada vuit a Chlamydophila psittaci, considerat el patogen
més important que pot transmetre el colom a l’home segons alguns autors
(Magnino et al., 2009).
Existeix

molta

variabilitat

entre

les

prevalences

obtingudes

de

Campylobacter spp. en diverses ciutats europees. En concret, el valor obtingut en
aquest estudi és molt inferior al 69,1% obtingut a Madrid (Vázquez et al., 2010),
però superior al 8,1% a Croacia (Vučemilo et al., 2003) i 3% a Noruega (Lillehaug
et al., 2005).
Respecte a la prevalença de Chlamydophila psittaci, també existeix molta
variabilitat en la literatura. La revisió de Magnino et al., 2009 situaria Barcelona
entre les ciutats europees amb menor prevalença, al nivell de les ciutats de
França en l'última dècada (3,4%-20%), Alemanya (13%), Suïssa (1,6% y 3,3%),
Bèlgica (1,6%) (Dickx et al., 2010) i Països Baixos (5-10%) (Heddema et al.,
2006). La resta de ciutats europees es troben amb valors molt superiors, arribant
a prevalences superiors al 60% (Magnino et al., 2009). A Madrid s'ha descrit una
prevalença molt superior a l'obtinguda, de 52,6% (Vázquez et al., 2010), i al Japó
del 22,9% (Tanaka et al., 2005). Gran part de la variabilitat observada es podria
explicar per l'estacionalitat que presenta l'excreció del patogen, superior en
l'època de reproducció (Heddema et al., 2006; Stenzel et al., 2014; Tanaka et al.,
2005). En aquest estudi, el mostreig es va realitzar fora del període de
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reproducció, per la qual cosa es recomana per a futures ocasions poder avaluar
les prevalences en l'època de reproducció.
Pel disseny i grandària de la mostra utilitzats, podem determinar que la
població de coloms de la ciutat de Barcelona es troba lliure de Salmonella spp. en
2016 (nivell de confiança del 99%). En el cas d’aquest patogen, en general, les
prevalences que s'han obtingut en altres ciutats són baixes. Al Japó la prevalença
va ser del 3,9% i diverses ciutats estaven lliures (Tanaka et al., 2015). A Croàcia,
no obstant això, es va obtenir una prevalença bastant superior, del 15,3%
(Vučemilo et al., 2003).
No s’ha observat relació entre la distribució de Campylobacter spp. i la
densitat de coloms descrita en el cens dut a terme el mateix any. Tampoc
s'observa relació amb les variables sociodemogràfiques que estan relacionades
amb la densitat de coloms, descrites por Faus i Senar, 2010.
Les característiques de la població de coloms de la ciutat de Barcelona
s'han mantingut, en termes generals, constants respecte a les descrites per Uribe
et al, 1985. Llavors, el fenotip de plomatge més freqüent era Blue-bar, en un
74,6%. Actualment, encara que en menor proporció, continua sent el fenotip més
extens, per la qual cosa continua existint poca variabilitat. Tots els fenotips
descrits de plomatge segueixen presents a Barcelona, excepte el fenotip T que
mai ha estat descrit. També es manté la proporció de sexes sense diferències. No
es presenten diferències significatives respecte a les variables biomètriques ni a
l'índex de condició física mig, calculat a partir de les dades de Uribe et al, 1985,
sent de 1,24g/cm respecte 1,22g/cm actualment. No obstant això, destaca la
diferència entre la proporció d'edats. Uribe et al., 1985 descriu una proporció de
3,3 adults per cada exemplar jove mentre que actualment aquesta proporció és
major, de 5,7. Aquest fet podria explicar-se com a resultat de les accions de
control de la població que s'han aplicat en l'última dècada, afectant a la
reproducció dels coloms i observant-se en un nombre menor d'individus joves.
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En comparació amb els valors de referència del Royal Alberta Museum,
encara que la longitud de l'ala mitjana observada coincideix amb exactitud, el pes
viu de referència se situa molt per sota, sent el de referència de 347,9g (CI: 340–
356g). En conseqüència, l'índex de condició corporal observat també és molt
inferior, sent el de referència de 1,5g/cm. Aquesta situació coincideix amb
l'observada a Madrid per Vázquez et al, 2010, en què no es van obtenir valors
diferents dels del present estudi.
En el caso de Campylobacter spp. i Chlamydophila psittaci, el colom actua
aparentment com reservori asimptomàtic (Vázquez et al., 2010). Els resultats
d’aquest estudi són compatibles amb aquest fet, ja que no s'ha observat relació
entre la infecció per aquests patògens i les variables morfomètriques d'estudi, tan
sols en el cas de Chlamydophila psittaci, existeix una possible associació entre els
individus positius i un major índex de condició física. No obstant això, la literatura
sí que descriu l'associació entre la presència d'aquest patogen amb la co-infecció
pel circovirus del colom (Stenzel et al., 2014), i en el cas de Campylobacter la
seva presència es veu associada amb l'aparició de barres d'estrès en les plomes
(Jovani et al., 2014), aquests fets no han estat estudiats de forma directa en
aquest estudi. En el cas de Salmonella spp., la seva presència sí que està
associada a un pitjor estat de salut dels coloms (Rocha-e-Silva et al., 2014),
tanmateix, això no s'ha pogut estudiar per la falta d'exemplars positius.
La important reducció en les prevalences de Campylobacter spp. i
Salmonella spp. suggereixen que les mesures de control aplicades a la ciutat de
Barcelona han tingut un efecte a nivell epidemiològic, reduint un possible risc de
transmissió, especialment entre els anys 2010 i 2013 (Senar et al., 2011). En
aquest període es van implementar programes de control que combinaven
accions de captura i sacrifici amb la sensibilització de la ciutadania, amb una
major efectivitat en la reducció del nombre de coloms com demostra Faus i Senar,
2010 en una prova pilot en la pròpia ciutat de Barcelona.
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No existeixen diferències significatives en les prevalences de 2016 de
Campylobacter spp. respecte 2013 en cap districte, encara que existeix un lleuger
augment total de la prevalença a la ciutat de Barcelona.
L'estudi té algunes potencials limitacions. En primer lloc, cal esmentar que
Chlamydophila psittaci s'excreta amb certa estacionalitat, per la qual cosa és
possible que els resultats obtinguts no siguin representatius. Seria interessant
monitorar l'excreció del patogen al llarg de l'any a Barcelona, sobretot en l'època
de reproducció
D'altra banda, existeix certa dificultat per a mostrejar representativament
tota la població de coloms de la ciutat, ja que pot ser dificultós capturar mostres
representatives de totes les poblacions de Barcelona, atès que alguns espais són
inaccessibles per a la captura. Així i tot, dins de les limitacions, s'ha planificat la
captura de forma extensa per tota Barcelona, procurant representar tots els
districtes de la ciutat.
Aquest estudi demostra que els coloms urbans continuen suposant un risc
potencial per a la salut humana a la ciutat de Barcelona, atès que presenten
prevalences de Campylobacter spp. i Chlamydophila psittaci superiors a altres
ciutats europees amb característiques similars i que aquestes malalties no
presenten un patró de distribució o simptomatologia que les facin previsibles. Per
a reduir riscos i evitar el ressorgiment de Salmonella spp. han de mantenir-se
mesures de vigilància i control.

VII. Resum
RESUM: El contacte amb els coloms urbans (Columba livia) pot comportar un risc
per a la salut, atès que aquestes poden ser portadores de 60 patògens diferents
per als humans, entre els quals destaquen Campylobacter, Salmonella i
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Chlamydophila. El nostre objectiu és analitzar l'estat sanitari (mitjançant la
prevalença d'aquestes malalties) en la població de coloms de la ciutat de
Barcelona, així com la seva distribució i evolució històrica (1991–2016). Per a això
es plantegen dos dissenys diferents: Inicialment es planteja un estudi transversal,
que consta d'una població de 340 coloms de la ciutat de Barcelona, seleccionades
per mostreig estratificat de forma representativa per als 10 districtes de Barcelona,
obtenint de cada exemplar mostres biològiques i paràmetres morfològics i
biomètrics. En segon lloc, es planteja un estudi ecològic, en el qual s'han
comparat les prevalences de les malalties d'estudi en el temps i per districte. La
prevalença obtinguda de Campylobacter jejuni. va ser de 14,7% (CI: 11,3–18,9%)
i de C. psittaci va ser de 11,9% (CI: 7,5–15,4%). Totes les mostres van resultar
negatives a Salmonella spp. No s'ha observat relació entre la presència dels
patògens i els paràmetres estudiats. Tampoc es presenten amb un patró geogràfic
definit. Respecte a estudis anteriors, s'observa una reducció en la prevalença de
Campylobacter spp. (p<0,001) y de Salmonella spp. (p=0,001). Aquests resultats
suggereixen que les mesures de control aplicades a la ciutat de Barcelona han
estat efectives, reduint la prevalença de les malalties. No obstant, atès que
aquestes malalties no presenten un patró de distribució o simptomatologia
marcats, els coloms continuen suposant un risc potencial en la salut i s'han de
continuar aplicant programes de vigilància i control sanitari.
Key words: palomas, Columba livia, Campylobacter, Chlamydophila psittaci,
Salmonella, prevalencia, evolucion, Barcelona.
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TAULES I FIGURES
Taula 1. Característiques de la població de coloms de la ciutat de Barcelona al
2016
Total
(n=340)a

ICb 95%

Variables resposta
Presència de Campylobacter spp. (%)

14,7

11,3 - 18,9

Presència de Salmonella spp. a (%)

0,0

0,0 - 0,0

Presència de Chlampydophila psittaci a (%)

11,9

7,5 - 15,4

Edad (jóvenes (%))

15,0

11,6 - 19,2

Sexo (machos (%))

53,8

48,5 - 59,1

Blue-Bar

60,3

55,0 - 65,4

Red-Bar

10,9

8,0 - 14,7

Blue-Checker

14,7

11,3 - 18,9

Red-Checker

1,8

0,8 - 3,9

Spread

1,8

0,8 - 3,9

White

0,3

0,0 - 2,1

Pied

10,3

7,5 - 14,0

Peso vivo (g)

278,25

274,75 - 281,74

Longitud del ala (cm)

228,37

227,50 - 229,24

Longitud del cráneo (cm)

52,90

52,75 - 53,05

Índice de condición física (g/cm)

1,22

1,20 - 1,23

Variables d’exposició

Fenotipo de plumaje (%)

a

Presència de Salmonella spp. n=338; Presència de C. psittaci n=327

b

Interval de confiança
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Taula 2. Associació entre la presència de Campylobacter spp. i les variables d’estudi
Campylobacter spp.
Positivos
(%)

Índex

de

PRa

ICb (95%)

condició

0,297

física
Bajo

16,5

1,0

Medio

16,5

1,0

Alto

9,5

0,6

0,56 - 1,80
0,28 - 1,21

Fenotip de plomatge

0,688

Blue-Bar

13,2

1,0

Red-Bar

21,6

1,6

0,81 - 3,33

Blue-Checker

18,0

1,4

0,69 - 2,72

Red-Checker

16,7

1,3

0,20 - 7,86

Spread

16,7

1,3

0,20 - 7,86

White

0,0

-

Pied

11,4

0,9

0,32 - 2,33

Edat

0,83
Joven

15,7

1,1

Adulto

14,5

1,0

0,54 - 2,17

Sexe

Districte

0,738
Macho

15,3

1,0

Hembra

14,0

0,9

0,55 - 1,54

de

0,158

Barcelona
Ciutat Vella
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p-valor

10,0

4,0

0,47 - 34,35
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a

Eixample

20,0

8,0

1,05 - 61,23

Sants-Montjuïc

15,0

6,0

0,66 - 54,25

Les Corts

20,0

8,0

0,95 - 67,16

Sarrià-Sant Gervasi

2,5

1,0

Gràcia

15,0

6,0

Horta-Guinardó

25,0

10,0 1,25 - 80,20

Nou Barris

17,5

7,0

0,90 - 54,48

Sant Andreu

6,7

2,7

0,25 - 28,15

Sant Martí

20,0

8,0

1,07 - 60,07

0,75 - 47,75

Raó de prevalences b Interval de confiança
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Taula 3. Associació entre la presència de Campylobacter spp. i Salmonella spp. i l’any de
captura a la ciutat de Barcelona i per districtes
Campylobacter spp.
Positius
(%)

PRa

ICb (95%)

Barcelona

Salmonella spp.
p-valor

Positius
(%)

PRa

ICb (95%) p-valor

<0,001

0,001

2007

27,4

2,4

1,68 - 3,45

3,15

3,23 0,90 - 11,62

2010

24,1

2,1

1,46 - 3,05

0,63

0,64 0,11 - 3,80

2013

11,4

1,0

0,98

1,00

2016

14,7

1,3

0,00

-

0,86 - 1,93

Ciutat Vella

0,354

0,159

2007

24,3

1,0

0,44 - 2,48

0,00

2010

17,5

0,8

0,29 - 1,92

2,50

0,38 0,04 - 3,98

2013

23,3

1,0

6,67

1,00

2016

10,0

0,4

0,00

-
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FIGURES

Figura 1. Mapa amb els punts de mostreig en els districtes de Barcelona.
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Figura 2. Evolució de la prevalença de Campylobacter spp. i Salmonella spp. a la
ciutat de Barcelona.
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