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Introducció
Aquesta malaltia emergent que
afecta els amfibis està provocada
pel fong quitridi Batrachochytrium
dendrobatidis o Bd, i és la que més
alarma ha aixecat. Una de les coses
que més va cridar l'atenció al principi és que les mortalitats massives
també es produïen (i es produeixen)
fins i tot a zones protegides, el que
no encaixava amb contaminació ni
altres pertorbacions humanes. A

Europa el primer lloc on es van
detectar va ser al Parc Natural de
Peñalara, Madrid, al 1997 inclús
abans de saber-se l'agent causal.
L'any 1998 BERGER i els seus
col·laboradors van descobrir que el
patogen era un fong quitridi i l'any
1999 LONGCORE et al. el van
aconseguir cultivar i descriure'l com
espècie nova per a la ciència. Va
ser
el primer fong quitridi

descobert que parasitava vertebrats;
fins aleshores només se sabia
que atacaven plantes i alguns
invertebrats. Desgraciadament ara
ja coneixem un altre quitridiomicet
amb efectes encara
més
devastadors, que actua exclusivament sobre els urodels, el Batrachochytrium salamandrivorans o
Bsal.

Origen de la malaltia
L'origen més probable del Bd és el
sud d'Àfrica. Sembla que aquest
fong ha coevolucionat amb les espècies natives d'aquella zona des de
fa molt de temps, de forma que les
infestacions de moltes espècies
d'aquella procedència són asimptomàtiques o lleus. La utilització de la
granota d'ungles (Xenopus laevis)
per a les proves d'embaràs a partir
dels anys 30 i posteriorment el seu

ús com animal de laboratori, a partir
dels anys 70, i sobretot, el seu comerç com animal d'aquariofília van
propiciar l'extensió del fong a tots
els continents excepte l'Antàrtida.
Moltes de les espècies mai
exposades es van mostrar
summament sensibles a la malaltia.
En el cas de Bsal la zona de procedència sembla ser l'Àsia. Tot apunta
que l'extensió cap a Europa s'ha

donat a conseqüència de la importació de tritons per aquariofília. Per
aquesta raó als EEUU ja s'ha vetat
la importació de més de dues-centes
espècies asiàtiques i europees. La
Unió europea també ha recomanat
accions similars, però és la legislació de cada estat l'encarregada de
desenvolupar-les. L'afectació a
Europa per ara s'estén pels Països
Baixos i Alemanya.

Característiques de la malaltia
Només es produeixen mortalitats
massives per Bd quan es donen les
condicions adequades. Aquests
episodis són molt més freqüent a
alta muntanya, perquè es requereixen temperatures relativament
fresques, entre 14 i 25ºC. Tot i que
el fong pot viure com a sapròfit

depèn força de la presència d’hostes
per mantenir-se al llarg del temps. A
temperatures baixes, fins a 4ºC, el
fong és capaç de reproduir-se de
forma molt lenta. La majoria dels
amfibis sembla que es troben immunodeprimits en aquestes condicions, fet que afavoreix al fong. A

més de 25ºC es produeix una acceleració en la velocitat de muda de la
pell. Això pot provocar que el fong
no tingui temps de completar el seu
cicle i la malaltia desapareix per eliminació de la part afectada abans de
la formació de zoòspores. A Tª de
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més de 27ºC el fong comença a
morir.
Els símptomes dels animals malalts
són molt variables entre individus i
entre espècies. Malgrat tot, acostuma a produir la hiperqueratinizació de l'estrat corni de la pell. En
general es dóna inapetència, decoloració de la pell, excessiva mucositat,
postures anormals, absència de

comportament de fugida i comportaments estranys (per exemple els
animals romanen al sol sense cercar
refugi), i només en algunes ocasions
hi ha símptomes evidents com úlceres i erosió en la pell (BERGER et
al., 1999; PESSIER et al., 1999).
No se sap quina és la causa que
provoca la mort. Hi ha diverses
hipòtesi: l’engruiximent de la capa

còrnia dificulta la respiració cutània
i els animals moririen asfixiats; els
fongs excreten enzims per digerir
externament el seu aliment que
podrien ser tòxics pels amfibis;
algunes excrecions podrien provocar desequilibris d’electròlits en les
cèl·lules de l’hoste; i una
combinació d’algunes o totes les
anteriors.

Conseqüències del Bd sobre els amfibis ibèrics
Les diferències de susceptibilitat a més resistent a Bd que A. obstetrila malaltia tan d'espècies afectades cans. B. spinosus rebutja pondre en
com de les seves fases de desenvo- basses amb altes densitats de caplupament poden condicionar la grossos d’Alytes. S'ha comprovat
comunitat amfíbia com s'ha vist que altes densitats de larves d’Alytes
que passa a Peñalara. En adults baixen el reclutament en Bufo, és a
d’Alytes obstetricans, Bufo spinosus dir, moltes menys larves arriben a
i Salamandra salamandra sovint convertir-se en juvenils, sense que
acaba per desaparèixer perquè no encara quedin clares les causes. El
aguanta la sequera de la fase terres- Bd va eradicar Alytes de molts punts
tre, però es reinfesten quan van a de reproducció el que va afavorir B.
l'aigua a reproduir-se. A les larves spinosus i va provocar la seva exd’anurs només es localitza a les pansió geogràfica. Tot i així, el Bd
dents (única zona queratinitzada). fa disminuir la població de B. spinoEn fer la metamorfosi s'estén per tot sus. Algunes larves de salamandra
el cos i provoca la mort del juvenil. poden hivernar per metamorfosar la
B. spinous encara que sensible, és primavera següent. A les basses on

es produeix un assecament al final
de l'estiu la malaltia no té continuïtat, però en les permanents són
aquestes larves hivernants les que
provoquen la prevalença. I. alpestris
i Rana ibèrica són molt resistents al
Bd i podrien ser vectors de la malaltia. Nous factors s'afegeixen al
problema. Probablement a causa del
canvi climàtic, Pelophylax perezi,
Hyla meridionalis i Triturus marmoratus ascendeixen en alçada i
poden entrar en contacte amb zones
afectades pel Bd el que complicarà
encara més les interaccions entre les
espècies esmentades i la malaltia.

Situació a Catalunya
La primera publicació sobre casos
de quitridiomicosi a Catalunya es
produeix en l'últim Butlletí de la
Societat Catalana d'Herpetologia.
Fins i tot els autors d'aquest estudi
desconeixien que ja havia estat
trobada a Catalunya feia anys, però
només s'havia fet pública per un
punt al Mapa de distribució de Batrachochytrium
dendrobatidis,
sense referències en articles o notes

desapercebudes. En tot cas, s'ha de
tenir en compte que donat el relleu i
la climatologia del nostre país, es
reuneixen condicions per donarse'n. Es desconeix el grau
d'afectació que podrien tenir
algunes de les nostres espècies i és
especialment preocupant en el cas
de les d'alta muntanya i les d'àmbit
geogràfic més reduït.

científiques. Fins ara se sap de la
presència de Bd al Moinès, Vallès
Oriental, Ribera d'Ebre i Montsià,
segon l'article de la SCH; i La
Selva, segons la informació recollida al Mapa. Aquesta distribució
tant dispersa de ben segur que suggereix que és força més extensa. No
s'han publicat mortalitats massives a
Catalunya, però podria ser que,
d'haver-se produït, haguessin passat
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Cicle Biològic
La zoòspora penetra en l'epidermis
de l'amfibi, reabsorbeix el flagell i
desenvolupa una paret cel·lular que
dóna lloc a un zoosporangi de forma
més o menys esfèrica. El
zoosporangi es fa més complex i
fabrica zoòspores. El zoosporangi
desenvolupa un o més tubs de descàrrega que sovint s'obren pas fins
el límit del cos. El tap que hi ha als
tubs de descàrrega es dissol i les
zoòspores surten al medi. Les zoòspores neden fins la pell d’un nou
hoste amfibi. Poden nedar màx. 24
hores i recórrer 2 cm de distància.

Eradicació de la quitridiomicosi a Mallorca
Se sabia que la càrrega infecciosa es basses, i esperar que la manca d'aitroba principalment a les larves i gua i les altes temperatures de Maque no cal eliminar totalment el llorca eliminessin el fong. Després
fong per acabar amb la malaltia. Si es van tornar a alliberar les larves,
es redueix prou el seu nombre s'ex- quan es van tornar a omplir les
tingeix espontàniament, donat que tolles amb aigua de pluja. Malgrat
es
requereix
un
nombre tot, la malaltia va reaparèixer.
relativament gran de càrrega En vistes de la situació tant desespeinfectiva per infestar un animal. Tot rada, amb una espècie endèmica en
i que el fong pot continuar al medi perill d'extinció, es va decidir repecom sapròfit, sembla que necessita tir el procés, amb la variant de
de la presència d'hostes amfibis per ruixar la llera de les basses amb un
mantenir-se a llarg termini.
fungicida molt potent per garantir
Amb aquestes premisses es va deci- l'eliminació del fong. Dos anys
dir capturar totes les larves de després la malaltia no ha reaparegut.
ferreret (Alytes muletensis), tractar- Aquest procés no es pot replicar en
les amb antifúngics, assecar les altres zones donat que algunes
Altres formes de lluitar contra la malaltia
Entre les possibles accions sembla bioaugmentació, bacteris simbionts
que no hi ha investigadors que tre- o probiòtics. Sobre la pell dels amballin en la cerca d'una vacuna o de fibis hi viuen bacteris simbionts.
soques d'amfibis resistents al Bd. En Alguns excreten substàncies antimicanvi molts grups estan treballant en crobianes que protegeixen els hostes

condicions eren especials i favorables per a l'èxit de l'operació.
Aquestes circumstàncies favorables
eren que només hi havia una espècie
a les zones de reproducció, la càrrega infestiva estava focalitzada en
les larves, les condicions climàtiques càlides i seques a l'estiu eren
favorables a l'eradicació del Bd, el
substrat rocós augmentava l'eficàcia
dels tractaments amb fungicides i
l'administració va posar tots els
mitjans a l'abast d'un equip tècnicament molt qualificat per dur-la a
terme. Malgrat tot s’obre un camí
per a l'esperança.

contra infeccions diverses. La bioaugmentació consistiria en trobar
quina espècie o combinació d'espècies simbionts atorgarien resistència
contra Bd. Sobre la pell d'alguns
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urodels d'Amèrica del Nord s'han
aïllat bacteris molt prometedors.
Janthinobacterium lividum i Lysobacter gummosus, produeixen els
pèptids antimicrobians violaceïna i
2,4-diacetilfloroglucinol
respectivament, que inhibeixen el creixement de Bd in vitro. Si es banyen
amfibis en cultius d'aquestes
espècies els hi confereixen
resistència contra Bd en laboratori;
però algunes proves fetes en espais

més naturals van donar resultat
negatiu. El motiu era que tot i que
els bacteris poden viure sobre la pell
dels amfibis, amb la muda i per
qüestions estocàstiques es perden.
Per aconseguir una implantació a
llarg termini cal que els bacteris
estiguin al sòl i que contínuament hi
hagi recolonització de la pell des del
medi. La bacteria anti-Bd
Janthinobacterium lividum es pot
introduir amb èxit al sòl natural, i es

transmet a la pell de Plethodon
cinereus
i
Notophthalmus
viridescens i redueix la infecció per
Bd. A la vista d'aquests resultats, el
que caldria és trobar les espècies
bacterianes adients per a cada
comunitat d'amfibis.
A Peñalara es treballa amb Pseudomonas fluorescens extretes de la
pell d'Alytes obstetricans i es fan
proves de camp per comprovar l'efectivitat del tractament.

Bioseguretat
Els investigadors, aficionats a l'herpetologia, naturalistes, pescadors,
esportistes i qualsevol persona que
visiti zones afectades pot convertirse involuntàriament en vector de la
malaltia. Per evitar-ho caldria complir unes normes mínimes de
prevenció. Tot i que la sequedat
absoluta elimina totalment el fong,
el replecs d'un salabre, els racons

humits a la roba o el calçat bastarien
per portar el fong d'un lloc a un
altre. Es recomana rentar la roba a
60ºC un mínim de 30 minuts i
desinfectar el calçat i material de
camp amb lleixiu un mínim de 5
minuts.
En cas de mantenir exemplars en
captivitat sospitosos de patir la malaltia les precaucions hauran de ser

encara més estrictes. L'aigua dels
aquaterraris així com la de rentar les
instal·lacions haurà de ser bullida o
tractada amb lleixiu, Vircon o algun
altre desinfectant de contrastada
eficàcia contra el fong abans de
llençar-la al clavegueram. Tanmateix s'haurà de desinfectar tot el
material sòlid que hagi estat en
contacte amb els animals.
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