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I Fongs de mostres cloacals d'ocells 
silves tres 

R. MATEO, A.L. BALLESTEROS, R.A. MOLINA, J.GRIFOLS, A. MARTÍNEZ, 
R.PARES, P.M. PARES & D. SAAVEDRA 

Fungus from cloacal samples of wild birds 

Birds rnay transport pathogenic organisms to humans, with o speciol risk 
for those persons in close contact. The present paper studies the 
possibility of the transmission of fungal diseases via faeces. Cloacal 
samples frorn 50 adults birds of 1 1 species, and 40 Audouin's Gull 
Larus audouinii nestlings were taken in the Ebro Delta, Tarragona (NE 
Spain]. In the first group, only one sarnple from a House Sparrow Passer 
domesticus revealed fungal growth. It was identified as Aspergillus 
glaucus. In the second group, 20 % of the samples revealed the 
presence of fungal spores of the genus Alternaria ond on actinornycetal. 
Species from the genero Aspergillus ond Alternaria have been 
recognized in pathologicol processes, but the sources of infections are 
other than birds. 
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Els ocells poden transportar molts organis- 
mes, alguns dels quals poden ser transmesos a 
I'home i als animals domestics. 

L'Organització Mundial de la Salut defi- 
neix les zoonosis com aquelles infeccions que 
són transmeses de forma natural des dels 
vertebrats a I'home. Aquestes infeccions poden 
ser provocades per viius, rickgttsies, cldrnidis, 
fongs, parasits protozooris, helmints i artropo- 
des (Acha & Szyfres 1989). 

El pas d'un patogen des d'un ocell a un 
I altre hoste es facilita pel contacte intim entre 

especies susceptibles (Cooper, 1 990); així, els 
, ornit61egs que treballen prop dels ocells estan 

més en risc que la població en general. Aquest 
contacte íntim facilita la transmissió tant per 
disseminació mecanica (I'ocell actua com a 
suport físic del patogen) com biologica (el 
microorganisme es reprodueix a I'ocell) (Co- 
oper 1990). N o  obstant, s'ha observat que els 
casos de zoonosis són més freqüents en el 
personal que treballa amb poblacions d'ocells 
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en captivitat que en ocells silvestres (Ashton 
1 984). 

Les principals vies d'infecció són per con- 
tacte directe, per inhalació, per ingestió o per 
artropodes hematofags (Cooper 1 990). 

En aquest treball s'ha estudiat el paper dels 
ocells com a transportadors de fongs poten- 
cialment patogens per a I'home. 

La presa de mostres ha estat feta en dos 
períodes, i en dues poblacions ben diferencia- 
des: 

A). la primera ha estat dirigida a ocells 
adults amb capacitat de desplacar-se volant i 
aue han estat carsturats amb xarxa iarsonesa. , , 
1;s especies estudiades són 1 1 (taula 1 ), i són 
de gran interes aquelles d'habits més antro- 
pbfils i les migradores per un possible transport 
de fongs a llarga distancia (Bourne 1989). 
 questa presa de mostres ha estat feta a la 
cahpania d'anellament durant la migració de 
primavera a Canal Vell, deltadeI1Ebre (40.44N 
00.47E). el mes d'abril de 1991. El nombre 
total d'exemrslars mostreiats ha estat de 50  

B) Una se' gona de mostres es va fer 
en els polls de la colonia de cria de gavina 
corsa larus audouinii del delta de I'Ebre en el 
moment del seu marcatae el 30.06.91. Van " 
agafar-se mostres d'un total de 40 polls 

La presa de la mostra (una per ocell) es va 
fer amb hisops esterils Bioswab Amies, per 
nasal (Biolife). El diametre d'aquest hisop és de 
3 mm, el que permet introduir-lo dins de la 
cloaca de I'ocell havent contactat només amb 
I'epidermis que I'envolta. Els hisops en el seu 
medi de transport es conservaren a 5'C i van 
ser portats al centre Diagnostics i Analisis 
Veterinaris de Puigcerda per fer la seva sem- 
bra. 

La sembra es realitza en Agar Sabouraud 
dextrosat al 2 %amb cloramfenicol incorporat 
( 1  6 ug/ml) de Biocheck, i d'acord amb el 

protocol del Ministry of Agriculture Fisheries 
and Food ( 1  978). La incubació es va efectuar 
en foscor a 37-38" C, per evitar els fongs 
saprofits que creixerien a 30°C i seleccionar 
les formes llevaduriformes dels patogens dimor- 
fics (Koneman & Roberts 1985). Es van realit- 
zar lectures cada 24 hores durant 7 dies 
(Carter 1 986). 

La identificació dels fongs crescuts es va fer 
microscbpicament prenent diferents parts de la 
colonia. La tinció es realitza amb lactofenol- 
blau de cotó. La classificacióva ser portada per 
criteris morfol6gics ( McGinnis et al. 1982). La 
identificació de I1especie en el genere Asper- 
gillus es va fer seguint Raper & Fennell ( 1 965). 

RESULTATS 

El primer mostreig realitzat en les aus 
adultes només va donar creixement fúngic en 
una de les 1 1 especies estudiades i més 
concretament en un sol individu de pardal 
comú Passer domesticus. El fong va ser identi- 
ficat com a pertanyent a I'especie Aspoergillus 
glaucus. 

El segon mostreig, realitzat en els polls de 
gavina corsa, va donar creixement fúngic en 8 
de les mostres, la qual cosa representa un 20 
%del total dels individus mostreiats. Els fongsde 
7 de les mostres pertanyien al genere Alterna- 
ria, i I'altrefou identificat com un actinomicetal. 

El baix percentatge d'a'illament contrasta 
amb els resultats obtinauts en estudis similars " 
que observen creixement en un 69,7 % de les 
mostres (Caretta & Frate 19761, si bé hi ha 
diferencies essencials com la temDeratura 
d'incubació, clue en aauest estudi 'limita el . 1 

creixement de molts fongs' saprofits. 
L'a'illament a partir de mostres dels ocells 

adults ha estat molt baix; en el cas dels polls de 
gavina corsa, tractant-se d'una sola especie, 
s'ha donat un maior creixement. No podem 
establir comparacions entre ambdues pobla- 



Fongs d'ocells silvestres 

ESPBCIE N ~ .  EXEMPLARS 

Polla d'aigua Gallinula chloropus ............................................................... 2 

Corriol camanegre Charadrius alexandrinus ......................................... 4 

Gamba roja vulgar Tringa totanus ............................................................ 9 

Oreneta vulgar Hirundo rustica ................................................................. 8 

Rossinyol Luscinia megarhynchos ............................................................. .2 

Boscarla dels joncs Acrocephalus schoenobaenus ...................................... 2 

Boscarla de canyar Acrocephalus scirpaceus ............................................. 8 

Balquer Acrocephalus arundinaceus ........................................................... 3 

Mosquiter de passa Phylloscopus trochilus ............................................... 3 

Mosquiter comú Phylloscopus collybita ..................................................... 3 

Pardal comú Passer domesticus .................................................................. 6 

TOTAL ....................................................................................................... 50 

Taula 1. Relació d'especies trampejades de les quals s'han agafat mostres cloacals. 

Table 1. Species trapped to obtain cloacal samples. 

cions (adults i polls), ja que es tracta d'especies com a zoonosis, ja que la infecció es produeix 
diferents i no es té una mostra prou gran de les directament del medi i no hi ha contagis entre 
especies de les aus adultes. Hauria estat ne individus: animalunimal, animal-homeo home- 
cessari fer un mostreig als adults de gavina home (Acha & Szyfres 1989). 
corsa en un nombre similar al de ~olls. ! Els fonas a'illats no demostren la ~ossibilitat 

Els polls identificats estan deicrits com a / de cap meia de transport de ma~a~tiks a llarga 
causants de processos patologies en les perso- 
nes, que també afecten els animals. Especies 
del genere Aspergillus són causants de pneu- 
monies en persones amb greu depressió im- 
munitaria (Day et al. 1986, Nolting & Fegeler 

dos poden tenir un paper clínicament important 
en les micosis al.lergiques (Nolting & Fegeler 

distancia, com succeeix amb les malalties 
víriques (Bourne 1989). De fet, el transport 
mecanicviadigestivadefongsa llargadistancia 
és poc probable a causa del curt temps de pas 
de les partícules pel sistema digestiu de les aus 

distancies,en el que s'ha anomenat transport 
biologic (Cooper 1990). 

1987) i algunes del genere Alternaria provo- (Cooper 1987); en tot cas, el fong hauria de 
quen dermatitis humana i animal (González multiplicar-se sense produir greus alteracions a 
1984, Philpot & Berry 1984). Així mateix, tots ¡ I'ocell per poder ser transportat a llargues 

1 987). En tot cas, no podem parlar d'aquestes Finalment, cal comentar que per prevenir 
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les zoonosis entre el col.lectiu d'anelladors, les 
principals mesures són minimitzar el contacte 
amb eb ocells i practicar una bona higiene 
durant I'anellament (Cooper 1990): 
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