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Extensió i importància de la Parasitologia alimentària

Per fer-se una idea de la importància sanitària de la Parasitologia alimentària
cal conèixer xifres com les següents, corresponents a paràsits transmesos

a través dels aliments, basades en dades de l’OMS entre 1975 i 1998:,

- Amebosi : 600 milions de persones afectades.

Gi di i 200 ili d f t d- Giardiosi : 200 milions de persones afectades.

- Clonorquiosi  i opistorquiosi : 19 milions de persones afectades.

- Paragonimosi : 21 milions de persones afectades.

- Fasciolosi i fasciolopsiosi : 10 milions de persones afectades.

- Difil·lobotriosi : 9 milions de persones afectades.

- Equinococcosi : 3 milions de persones afectades.

- Teniosi i cisticercosi : 87 milions de persones afectades.

- Himenolepiosi : de persones afectades.

- Ascariosi : 1 500 milions de persones afectades

75 milions

- Ascariosi : 1.500 milions de persones afectades.

- Ancilostomosi : 1.300 milions de persones afectades.

- Tricuriosi : 1.100 milions de persones afectades.

- Estrongiloïdosi : 70 milions de persones afectades.

- Tricostrongilosi : 6 milions de persones afectades. 1



A) Diverses gradacions o modalitats de parasitisme segons el grau
de necessitat de l’hoste

Parasitisme accidental o ocasional 

Parasitisme facultatiuParasitisme facultatiu

Parasitisme obligat

Parasitisme obligat temporal o intermitent

Parasitisme obligat estacionari

Parasitisme obligat estacionari periòdic

ProteliàProtelià

Imaginal

Parasitisme obligat estacionari permanent o continu

B) Altres gradacions o modalitats de parasitisme

Hiperparasitisme

Multiparasitisme o superparasitismeultipa asitis e o supe pa asitis e

Poliparasitisme 2



C) Diverses gradacions o modalitats de paràsit i parasitisme segons
la major o menor especificitat del paràsit respecte a l’hoste

Paràsit oioxè

Paràsit estenoxè

Paràsit oligoxè

Paràsit eurixè

Hoste normal

Hoste vicariant

ReservoriReservori

Portador sa o asimptomàtic

Parasitisme extraviatParasitisme extraviat
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D) Di ti d’h t i t di i l t tD) Diversos tipus d’hostes intermediaris segons el seu comportament 

Hoste intermediari transitori

Hoste intermediari transitori passiu

Hoste intermediari transitori actiu, vector, vehiculador o transmissor 

Hoste intermediari transitori vicariant

Hoste paratènic o d’espera
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MonoxèniaMonoxènia
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• Trichomonas tenax• Trichomonas tenax

• Entamoeba histolytica• Entamoeba histolytica

• Ascaris lumbricoidesAscaris lumbricoides
• Ancylosotoma duodenale 5



DiheteroxèniaDiheteroxènia
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• Taenia saginatag

• Fasciola hepatica
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PoliheteroxèniaPoliheteroxènia
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• Clonorchis sinensis

• Anisakis simplex
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Heteroxènia amb hostes paratènicsHeteroxènia amb hostes paratènicsHeteroxènia amb hostes paratènicsHeteroxènia amb hostes paratènics
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• Diphyllobothrium latum
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AutoheteroxèniaAutoheteroxènia
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• Trichinella spiralis

9



Autoheteroxènia facultativa i Autoheteroxènia facultativa i 
monoxènia secundàriamonoxènia secundària
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• Taenia solium

• Hymenolepis nana
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Parasitologia alimentàriaParasitologia alimentària

Paràsits dels aliments

Paràsits Paràsits propis Paràsits
contaminants dels aliments deteriorants
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- els subgèneres són agrupacions d’espècies afins; han d’anar escrits després del nom
genèric, entre parèntesi i amb la inicial en majúscula; 

l b è i ó d’i di id è i d bl i ífi- les subespècies són grups d’individus o una sèrie de poblacions coespecífiques que
presenten caràcters divergents i que estan aïllats genèticament; s’han d’escriure després
del nom específic i en minúscula; l’autor que apareix després del nom científic és el de
la subespècie; 

- el Codi Internacional permet agrupar les diferents espècies en categories; aquestes
i b l d l l l i fil i l i icategories reben el nom de Taxons, els quals relacionen filogenèticament les espècies i,

a la vegada, els diferents taxons. Les diferents categories taxonòmiques o taxons són: 

 

Regne 
bsubregne

superphylum 
Phylum 

subphylum 

lsuperclasse
Classe 

subclasse 

superordre 
Ordre 

subordre

superfamília                  - OIDEA 
Familía                       - IDAE 

subfamilía                     - INAE 

ibTribu                         - INI

supergènere 
Gènere 

subgènere 

E è i
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Espècie
subespècie 

raça 
varietat                        - Var



Parasitologia alimentàriaParasitologia alimentària

Paràsits dels aliments

Protozous Helmints ArtròpodesProtozous Helmints Artròpodes
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- Protozous (subregne Protozoa) - 
 Phylum Sarcomastigophora 

 Subphylum Mastigophorap y g p

 Classe Zoomastigophorea 

Ordre Retortamonadida Ordre Retortamonadida

 Retortamonas; Chilomastix 

O d Di l did Ordre Diplomonadida

 Subordre Enteromonadina 

 Enteromonas

 Subordre Diplomonadina 

 Giardia 

 Ordre Trichomonadida 

 Trichomonas; Pentatrichomonas; Dientamoeba
16



 Subphylum Sarcodina 

 Superclasse Rhizopoda 

Classe Lobosea

 Subclasse Gymnamoebida 

 Ordre Amoebida 

Subordre Tubulina 

 Entamoeba; Endolimax; Iodamoeba 

 Subordre Acanthopodina 

Acantamoeba

 Ordre Schizopyrenida 

Naegleria 17



A iPhylum Apicomplexa

 Classe Sporozoea 

 Subclasse Coccidia 

Ordre Eucoccidida Ordre Eucoccidida

 Subordre Eimerina 

 Cryptosporidium; Isospora; Cyclospora;

 Sarcocystis; Toxoplasma; Eimeria 

 Phylum Microspora 

Classe Microsporea Classe Microsporea

 Ordre Microsporida 

 Nosema; Encephalitozoon; Microsporidiu
18



( ) Phylum Myxospora (Myxozoa)

Classe Myxosporea Classe Myxosporea 

 Myxobolus; Ceratomyxa 

 Phylum Ciliophora 

 Classe Kinetofragminophora

Subclasse Vestibulifera Subclasse Vestibulifera

 Ordre Trichostomatida 

 Subordre Trichostomatina 

 Balantidium 
19



Parasitologia alimentàriaParasitologia alimentària

Helmints

Trematodes Cestodes Nematodes Acantocèfals
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Trematodes Digenis – esquema general
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Forma de resistència: MetacercàriaForma de resistència: Metacercària

100 – 500 µm 24
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Cestodes ciclofil·lidis – esquema general
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Cestodes ciclofil·lidis – estadis larvaris
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 Ordre Strongylida

 Superfamília Trichostrongylida 

Trychostrongylus Trychostrongylus

 Superfamília Metastrongyloidea 

 Angiostrongylusg gy

 Superfamília Ancylostomatoidea 

 Ancylostoma 

 Ordre Ascaridida 

 Superfamília Ascaridoidea 

 Ascaris; Lagochilascaris; Parascaris; Toxascaris; Toxocara;

 Anisakis, Phocanema; Contracaecum; Porrocaecum; 

Terranova Terranova
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Nematodes – esquema general
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Parasitologia alimentàriaParasitologia alimentària

?
Artròpodes

Pentastòmids Àcars InsectesPentastòmids Àcars Insectes
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Ordre Siphonaptera 

  Puces 

Ordre Diptera 

 Subordre Nematocera 

Família simulidae, Família Phlebotomidae,Família simulidae, Família Phlebotomidae,

Família Ceratopogonidae i Família Culicidae 

 Subordre Brachycera 

  Família Tabanidae i Rhagionidaeg

 Subordre Ciclorrapha 

  Mosques 
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Parasitologia alimentàriaParasitologia alimentària

Paràsits contaminants

Aigua Fruites i verdures altres alimentsAigua Fruites i verdures altres aliments
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Sistemes de tractament d’aigües residualsg
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Protozous contaminants

amebes

flagel·lats

coccidis

ciliats
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amebes

• Entamoeba histolytica / dispary p
• E. coli

E h i• E. hartmanni
• E. poleckip
• E. moshkovskii
• Endolimax nana
• Iodamoeba buetschliiIodamoeba buetschlii
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flagel·lats

• Giardia intestinalis• Giardia intestinalis
• Chilomastix mesnilii
• Enteromonas hominis

R t t i t ti li• Retortamonas intestinalis
• Pentatrichomonas hominis
• Dientamoeba fragilis
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coccidis
• Isospora belli, I. natalensisp
• Cryptosporidium parvum, C. muris

C l i• Cyclospora cayetanensis
• Sarcocystis lindemanniy
• Toxoplasma gondii
--------------
• Blastocystis hominisBlastocystis hominis

44



Oocists de coccidis contaminants

Oocists tipus  2 x 4

Isospora belli 30 (20-33) / 12 (10-19) μmIsospora belli 30 (20 33) / 12 (10 19) μm

Toxoplamsa gondii 9-11 / 11-14 μm

Sarcocystis lindemanni 15-19 / 15-20 μm
(11-17/7-11 μm esporocists)

Oocists tipus 2 x 2

Cyclospora cayetyanensis 8-10 μm

Oocists tipus 0 x 4

Cryptosporidium parvum 4-6 μm

Cryptosporidium muris 5-8 μm 45



ciliats

• Balantidium coliBalantidium coli
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Helmints contaminants

i itrematodes digenis

cestodes ciclofil·lidis

nematodes

acantocèfals
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d di itrematodes digenis

• Fasciola hepatica, F. gigantica

• Fasciolopsis buski

• Gastrodiscoides hominis

• Watsonius watsoni
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d i l fil lidicestodes ciclofil·lidis

• Taenia solium T asiaticaTaenia solium, T. asiatica

• Echinococcus granulosus, E. multilocularisEchinococcus granulosus, E. multilocularis

• E. vogeli, E. oligarthrusE. vogeli, E. oligarthrus

• Multiceps multiceps, M. serialisulticeps ulticeps, . se ialis

• Hymenolepis nana / fraternay p f
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dnematodes

• Trichuris trichiura
• Calodium hepaticum

A i l i A i i• Angiostrongylus cantonensis, A. costaricensis
• Ascaris lumbricoides, A. suum,
• Toxocara canis, T. cati
• Toxascaris leonina
• Enterobius vermicularisEnterobius vermicularis

50



Diagnòstic parasitari a l’aigua de beguda

Mètodes tradicionals

- Mètode de Flotació per Centrifugació (amb solució de nitrat de sodi)

- Mètode de Sedimentació – Mètode de Bailenger Modificat
( b l ió t ó à id èti èt t t d’ til l ió t d(amb solució tampó àcid-acètica, èter o acetat d’etil, solució saturada 
de sulfat de zinc i solució detergent)

- són mètodes fàcils de reproduir al laboratori

-són adequats per a la majoria d’ous d’helmints

- no són útils per al diagnòstic de la majoria de protozous 51



Diagnòstic parasitari a l’aigua de beguda

American Society for Testing and Materials (ASTM) Method

- ≥ 380 litres d’aigua

- filtració amb un filtre de polipropilè de 1,0 μm

- el filtre tallat es dissol i es concentra per centrifugació

- flotació en tubs de 50 ml en gradient de Percoll sucrosa

- reacció d’immunofluorescència per a la detecció de cists de Giardia
i oocists de Cryptosporidium
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Diagnòstic parasitari a l’aigua de beguda

United States Environmental Protection Agency (USEPA) Mehtod 1623

- separació i recuperació de cists i oocists per immunomagnetisme

- reacció d’immunofluorescència per a la detecció de cists de Giardia i 
oocists de Cryptosporidium

Altres mètodes

- rentat i sonicació

- PCR
53



Tractament antiparasitari de l’aigua de beguda

El tractament habitual de l’aigua amb halogenats (clor i iode) no és
eficaç per eliminar la majoria de formes de resistència parasitàries,eficaç per eliminar la majoria de formes de resistència parasitàries,
fonamentalment cists i oocists de protozous i ous d’helmints presents
a l’aigua de beguda.g g

La filtració amb porus no molt menuts tampoc és eficaç per tractarLa filtració amb porus no molt menuts tampoc és eficaç per tractar
l’aigua de beguda. És necessari l’ús de porus de 20 μm per als ous
d’helmints, de 3-5 μm per als cists de Giardia i Entamoeba i d’1 μmd helmints, de 3 5 μm per als cists de Giardia i Entamoeba i d 1 μm
per als oocists de Cryptosporidium.

A nivell individual, bullir l’aigua durant 10 minuts ha estat considerat
èt d fi i i bé l’ b lli ió d t 1 i t iun mètode eficaç i segur, si bé l’ebullició durant 1 minut i un

refredament lent poden ser suficients. 54



Tractament antiparasitari de l’aigua de beguda

Com que els halogenats són ineficaços contra la majoria de paràsits i 
la filtració permetria passar els virus, la protecció òptima requereix 2 p p , p p q
passos per al procés de potabilització:

- filtrat (porus ≤ 1 μm) o coagulació-floculació

- halogenització (preferentement amb clor)

Noves tècniques, encara no totalment implementades de forma 
generalitzada, han mostrat la seua eficàcia contra formes de 
resistència parasitàries com els oocists de Cryptosporidium:

- ozó - diòxid de clor - raigs UV
55



Ous d’helmints contaminants d’aigües, fruites i verdures

Les formes habituals de tractament d’aigües servides 
(sedimentació primària i tractament biològic) no destrueixen els ( p g )
ous de molts helmints, i per tant és abundant la seua presència als 
fangs de les depuradores.g p

Únicament els estanys d’estabilització o el procés de compostatge Ú ca e e s es a ys d es ab ac ó o e p océs de co pos a ge
d’excrements humans i llots a una temperatura de 60º C durant 
cinc dies, permeten, en condicions ideals, eliminar per complet elscinc dies, permeten, en condicions ideals, eliminar per complet els 
ous d’helmints i els cists de protozous.

Aquests ous poden destruir-se a les verdures i fruites amb 
solucions aquoses de iode a una concentració de 2 000 ppm durantsolucions aquoses de iode a una concentració de 2.000 ppm durant 
10 minuts. 56



nematodes (cont.)

• Strongyloides stercoralis, S. fuelleborni

• Ancylostoma duodenale

• Trichostrongylus colubriformis, T. axei

• Trichostrongylus spp.

57



Anàlisi de verdures
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Artròpodes contaminantsArtròpodes contaminants
hostes intermediaris de

trematodes digenis

cestodes ciclofil·lidis

nematodes

acantocèfals
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Miasis de possible origen alimentari

ii
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cestodes ciclofil·lidis

• Hymenolepis nana / fraterna

• Hymenolepis diminuta• Hymenolepis diminuta
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Parasitologia alimentàriaParasitologia alimentària

Paràsits propis dels aliments

Carn Peix Marisc i altresCarn Peix Marisc i altres
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Protozous propis deProtozous propis de 
d t iproductes carnis

Sarcoystis suihominisSarcoystis suihominis

Sarcoystis bovihominis

Toxoplasma gondiiToxoplasma gondii
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Diagnòstic de Toxoplasmag p

l i i dif d ( )Aglutinació modifcada (MAT)
Aglutinació amb làtex (LA)
Hemaglutinació indirecta (IHA)
82,9% sensibilitat; 90,3% especificitat

ELISA
95,1% sensibilitat; 100% especificitat

PCR
1 taquizoït entre 106 cèl·lules de l’hoste
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Protozous en productes carnisp

Sarcocystis bovihominis = S hominis / S suihominisSarcocystis bovihominis = S. hominis / S. suihominis

C d b i d 70ºC 10 15’Consum de carn ben cuinada 70ºC 10-15’
Consum de carn prèviament congelada a -20ºC 3 dies

T l diiToxoplasma gondii

Consum de carn ben cuinada 67ºC (>65,5ºC)
Consum de carn prèviament congelada a >-12ºC (>-20ºC)
Consum de carn salada amb 3-6% ClNa a 4-20ºC, 3-7 dies
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Helmints propis deHelmints propis de 
productes carnisproductes carnis

cestodes pseudofil·lidis

cestodes ciclofil·lidis

nematodes

pentastòmids
--------------

pentastòmids
69



cestodes pseudofil·lidis

• Spirometra mansonoides

• Spirometra erinacei

70



cestodes ciclofil·lidis

• Taenia solium

• Taenia saginata

• Taenia asiatica

• Mesocestoides variabilis, M. linneatus
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Cysticercus cellulosae
6-20 / 5-10 mm i amb doble corona de ganxos
musculatura cardíaca, diafragma, llengua, clatell, espatlla,musculatura cardíaca, diafragma, llengua, clatell, espatlla,
intercostal i teixit adipós

Cysticercus bovis
6-10 / 3-5 mm i sense ganxos
músculs mastegadors, llengua, laringe, esòfag, diafragma i cor

C ti i t iCysticercus viscerotropica
2-4 mm i amb ganxos vestigials2 4 mm i amb ganxos vestigials
fetge 72



Teniasi: legislació
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Helmints en productes carnisp

Taenia spp.

Consum de carn ben cuinada 50ºC 20’:
a 61ºC 6’’ a 55ºC 1’ a 49ºC 6’

Consum de carn prèviament congelada:Consum de carn prèviament congelada:
a -5ºC 15 dies -10ºC 9 dies -15ºC 6 dies

Consum de carn en salmorra al 5% en trossos no gruixuts:
a 25 ºC durant 4 setmanes a 0ºC durant 4 diesa 25 C durant 4 setmanes a 0 C durant 4 dies
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nematodes
• Trichinella spiralis, T. nativap
• T. britovi, T. nelsoni, T. murrelli

T d i li T• T. pseudospiralis, T. papue

• Gnathostoma spinigerum, G. doloresi
• G. nipponicum, G. binucleatum

75



Trichinella spp: distribució i hostes
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Mètode de digestió de mostres col·lectives
Diari Oficial de la Unió Europea – desembre de 2005
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Diagnòstic de Trichinella
Triquinoscòpia (fins 1-3 larves / gram de carn) - diafragma

Digestió pèpsica (fins1 larva / gram de carn) - llengua, diafragma,
masseters intercostals extremitats i collmasseters, intercostals, extremitats i coll

IFI i ELISA (fins 0 01 larves / gram de carn)IFI i ELISA (fins 0,01 larves / gram de carn)

TriquinosiTriquinosi
5 larves / mg de carn, dosi mortal en humans
En carn de porc pot haver-hi fins 10 larves / mg de carn
1 larva per gram de carn es considera potencialment perillosap g p p
La ingestió de 70 larves produeix la triquinosi clínica 78



Helmints en productes carnisp

Trichinella spp.ic i ella spp.

Consum de carn prèviament congelada:Consum de carn prèviament congelada:
30 dies de -15ºC a -17ºC 60 dies entre -10ºC i -14ºC
(la temperatura al centre de la carn ha estat de -10ºC)(la temperatura al centre de la carn ha estat de 10 C)

Peces de 25 cm de gruix han de congelar-se a -25ºC durant 240Peces de 25 cm de gruix han de congelar-se a -25 C durant 240
hores = 10 dies.

Peces de 25-50 cm de gruix han de congelar-se a -25ºC durant 480
hores = 20 dieshores = 20 dies.
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Helmints en productes carnisp

Trichinella sppTrichinella spp.

Per a l’exportació s’utilitzen peces de 18 cm de gruix havent se dePer a l’exportació s’utilitzen peces de 18 cm de gruix, havent-se de
congelar a -17ºC 20 dies, a -23ºC 10 dies o a -29ºC 5 dies.

C d b llid ib i í l t t i t dConsum de carn bullida, que arriba així a la temperatura interna de
68-70ºC durant 10 minuts.
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pentastòmids

• Armillifer armillatus• Armillifer armillatus

• A. moniliformis

• Linguatula serrata
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DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL EN LA
INSPECCIÓ DE CARN DE PORCINSPECCIÓ DE CARN DE PORC

Sarcocists: 
 Els sarcocists morts i calcificats són relativament grans i de forma
típica (allargats i la membrana amb nuclis, en oposició a la càpsula hialina
de la triquina). 
 Una vegada aclarits amb àcid acètic mostren un contingut granulós
sense estructura. Al cor també poden trobar-se sarcocists, però no larves de
t i itriquina.
 
Distomatosi pulmonar: 
 El trematode Alaria alata es troba rarament en cavitats toràciques i
abdominals el greix subperitoneal i la musculatura limítrof dels porcsabdominals, el greix subperitoneal i la musculatura limítrof dels porcs
domèstics i senglars. Amb el nom d’Agamodistomum suis es coneix la
metacercària reencapsulada d’Alaria alata.  Es tracta de cists o nòduls
rogencs d’1 mm i que no estan encapsulats i es mouen, en la majoria dels
casos, quan es calfa. La membrana té una fina estratificació decasos, quan es calfa. La membrana té una fina estratificació de
transparència vítria. Si se’l pressiona esclata i el paràsit queda lliure. 
 
Cisticercs: 
 Els cisticercs de Taenia solium calcificats es poden trobar també en lap
musculatura cardíaca, però tenen una càpsula grossa de teixit conjuntiu i
estan situats entre les fibres musculars. Amb àcid acètic s’hi aprecien
clarament els ganxos de l’escòlex dels cisticers. 
 

82

Triquina:
 La larva no es troba en la musculatura cardíaca. Posseeix una càpsula 
hialina. La membrana no té nuclis. No tenen ganxos.



Helmints propis deHelmints propis de 
d t i í lproducts piscícoles

trematodes digenistrematodes digenis

cestodes pseudofil·lidis

nematodesnematodes
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trematodes digenistrematodes digenis
• Clonorchis sinensis
• Opistorchis felineus O viverrini• Opistorchis felineus, O. viverrini
• Echinostoma revolutum, E. ilocanum,

E. lindoense
• Echinopariphium recurvatum• Echinopariphium recurvatum
• Heterophyes heterophyes
• Metagonimus yokogawai

N h t l i l• Nanophyetus salmincola
84



Diagnòstic parasitològic de peixos
2 H I d T d (OMS)2n H.I. de Trematodes  (OMS)

Tècniques d’inspecció
nº metacercàries / gram de carn

1.- Mètode de compressió
Teixit subcutani i carn: C. sinensis i Opistorchis spp.
Aletes i escates: Metagonimus spp.

2.- Mètode de digestió
Dividir el peix en 5 parts
Digestió artificial per separatg p p
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CARACTERITZACIÓ I DIFERENCIACIÓ
DE METACERCÀRIESDE METACERCÀRIES
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Helmints en products piscícolesp p

Metacercàries

Consum de peix i marisc prèviament cuinat:
a 55ºC 30’

Consum de peix prèviament congelat:
a -12ºC 20 dies a -20ºC 7 dies

Consum de peix en salmorra alta, amb 3 grams de sal per cada 10
grams de peix durant 15 dies a 26ºC.g p
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cestodes pseudofil·lidis

• Diphyllobothrium latumDiphyllobothrium latum

• D. pacificumD. pacificum

• D. ursi, D. chordatumD. ursi, D. chordatum

• Diplogonoporus grandisiplogo opo us g a dis

• Ligula intestinalisg
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Helmints en productes piscícolesp p

Plerocercoides

Consum de peix prèviament cuinat a 56ºC, 5 minuts;

Consum de peix en salmorra, 5 dies;

Consum de peix salat en sec, 7-8 dies en calent o 10-12 dies en
fred;

Consum de peix prèviament conservat en solució concentrada
d’àcid acètic 5 dies;d àcid acètic, 5 dies;

Consum de peix prèviament congelatp p g
a -6ºC 7 dies a -18ºC 4 dies a -20ºC 12 h
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nematodesnematodes
• Aonchotheca philippinensis• Aonchotheca philippinensis
• Dioctophyme renale

G h i i G d l i• Gnathostoma spinigerum, G. doloresi
• G. nipponicum, G. binucleatum
• Anisakis marina / simplex
• Pseudoterranova (= Pohocanema) decipiensp
• Contracaecum sp.
• Porrocaecum sp.Porrocaecum sp.
• Terranova sp.
• Raphidascaris sp• Raphidascaris sp.
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Esòfags de larves d’anisàkids

esòfag muscular

cec intestinal
ventricle

diverticle esofàgic

intestí

Contracaecum Anisakis Raphidascaris PseudoterranovaCont acaecum nisakis aphidasca is seudote anova
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Característiques de les larves d’anisàkids més importants 
i i (M 1975 Rhd 1984)presents en peixos marins (Myers, 1975; Rhde, 1984)

 

Contracaecum HysterotylaciumHysterotylacium

Raphidascaris Pseudoterranova

Porrocaecum Anisakis
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Helmints en productes piscícolesp p

Larves de nematodes anisàkids

Consum de peix prèviament cuinat a 60ºC 10’

Consum de peix prèviament adobat o fumat a > 60ºCConsum de peix prèviament adobat o fumat a > 60 C

Consum de peix prèviament salat amb una solució de 120 g de sal /
litre d’aigua durant 4 dies
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Helmints en productes piscícolesp p

Larves de nematodes anisàkids

Consum de peix prèviament congelat a 20ºC > 24 horesConsum de peix prèviament congelat a -20 C > 24 hores,
preferiblement 3 dies

Consum de peix prèviament conservat en vinagre > 21 dies

C d i è i i iConsum de peix prèviament cuinat en microones:

filets de 100 g de 1 5 cm de gruix a 71ºC 2’filets de 100 g de 1,5 cm de gruix a 71 C 2
o a 77ºC 1,5’

filets de 250-300 g a 77ºC 5-6’
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t t d di itrematodes digenis

• Paragonimus westermanni
• P. skrjabini, P. philippinensis
• P africanus• P. africanus
• P. Ecuadoriensis, P. mexicanus
• Echinostoma revolutum, E. ilocanum,

E lindoenseE. lindoense
• Echinopariphium recurvatum
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nematodes

• Angiostrongylus cantonensis

• A costaricensis• A. costaricensis
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Parasitologia alimentàriaParasitologia alimentària

Paràsits deteriorants

P d t t l P d t i lProductes vegetals Productes animals
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Manipulador alimentariManipulador alimentari
Segons l’OMSSegons l OMS,

“tota persona que pot 
entrar en contacteentrar en contacte 
amb un producte 

tibl t d lcomestible o part del 
producte en qualsevol 
etapa de les que van 
des de la font fins el 

consumidor”
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Problemes especials en els Problemes especials en els pp
manipuladors dmanipuladors d’’alimentsaliments

• Alguns importadors imposen a l’exportador la condició que se sotmeta 
a reconeixement mèdic el personal que manipula els aliments. 

• El servei de menjars per als mitjans de transport internacional pot 
originar la contaminació alimentària en un país i ser transmesa a un 
altre. 

• La venda d’aliments al carrer.

““UU i l iói l ió i hi i li hi i l

• La preparació d’aliments en establiments que atenen grups vulnerables.

““Una correcta Una correcta manipulaciómanipulació i higiene personal i higiene personal 
sónsón la la millormillor mesura mesura profilàcticaprofilàctica

queque potpot aplicar el manipuladoraplicar el manipulador dd’’alimentsaliments ””que que potpot aplicar el manipulador aplicar el manipulador dd alimentsaliments..
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Productes i processos per a lProductes i processos per a l’’elaboració elaboració 
segura dsegura d’’alimentsaliments

-Tractament tèrmic: el mètode més eficaç

Refrigeració: no és una pràctica d’utilitat-Refrigeració: no és una pràctica d utilitat

-Congelació: solen destruir-se la majoria de paràsits però no és segura en 
T i hi ll ti i T l dii D d d i difi lt tTrichinella nativa i Toxoplasma gondii. De vegades poden sorgir dificultats

-Deshidratació i salat: les triquines i altres paràsits poden morir en 
aliments molt salats

-Irradiació: els paràsits són bastant sensibles, encara que és un mètode ja 
aplicat, està en contínua investigació

-Fumat, adobat i escabetxat: en general no són prou fiables, g p
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Tractament antiparasitari de l’aigua de beguda 
i de productes vegetals contra cists de protozous 

i ous i larves d’helmints
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Tractament antiparasitari dels productes carnis 
contra cists de protozous i larves d’helmints
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i i i i i iTractament antiparasitari del peix i marisc 
contra larves d’helmints
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Mètodes de mostreig i identificació de Mètodes de mostreig i identificació de g fg f
paràsits propis dels alimentsparàsits propis dels aliments

Examen 
macroscòpic

Examen 
microscòpic

Mètodes de 
digestió

Proves 
immunològiques

Taenia XX XX
Diphyllobothrium XX
Clonorchis XX
Opistorchis XXOpistorchis XX
Paragonimus XX
Trichinella XX XX XX
Anisakis XX XX XX
Ganthostoma XX
Angiostrongylus XX
Toxoplasma XX XX
Sarcocystis XX XXSarcocystis XX XX
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Normes de cloració casolana dNormes de cloració casolana d’’aigua deaigua deNormes de cloració casolana dNormes de cloració casolana d aigua de aigua de 
beguda en cas de necessitat o catàstrofebeguda en cas de necessitat o catàstrofe

1.º FILTRAR l’aigua amb draps

2.º BULLIR l’aigua 30 minuts, o clorar-la amb2. BULLIR l aigua 30 minuts, o clorar la amb 
lleixiu comercial

3.º CLORAR l’aigua (llegir l’etiqueta de 
l’ ll d ll i i tà i di t ll’ampolla de lleixiu, on està indicat el 
nombre de grams de clor actiu per litre)
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Si ésSi és ““aigua claraaigua clara””Si és Si és aigua claraaigua clara
• Lleixiu amb 40 grams de clor actiu per litre : 7 gotes x 

litre d’aigualitre d’aigua
• Lleixiu amb 50 grams de clor actiu per litre : 6 gotes x 

litre d’aiguag
• Lleixiu amb 60 grams de clor actiu per litre : 5 gotes x 

litre d’aigua
• Lleixiu amb 80 grams de clor actiu per litre: 3 gotes x 

litre d’aigua

- Agitar i deixar en repòs 20 minuts

- L’aigua tindrà una lleugera olor i gust a clor, però això 
no vol dir que puga ser nocivaq p g
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Si ésSi és ““aigua tèrbola o acoloridaaigua tèrbola o acolorida””Si és Si és aigua tèrbola o acoloridaaigua tèrbola o acolorida

• El doble de gotes que en el cas anteriordob e de go es que e e c s e o

Lleixiu amb concentració desconegudaLleixiu amb concentració desconegudagg
• 10 gotes x litre d’aigua i esperar 20 minuts

- Si fa lleugera olor a clor: cloració correcta

- Si no fa olor: afegir-hi 2-3 gotes més i esperar 15 minuts
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Normes dNormes d’’higiene per als alimentshigiene per als alimentsg pg p
en cas de necessitat o catàstrofeen cas de necessitat o catàstrofe

1r Només es compraran aliments en botigues de 
confiança.ç

2n No es consumiran aliments procedents de2n No es consumiran aliments procedents de 
venda ambulant, amb la finalitat d’evitar el 
consum de productes sense garantia sanitàriaconsum de productes sense garantia sanitària.

3 El li t l t f lt d fl id3r Els aliments congelats que per falta de fluid 
elèctric es descongelen, es destruiran.
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Presentació 
 

El guió de pràctiques de la matèria Parasitologia alimentària pretén ser una eina que 

facilite el seguiment de les pràctiques, fonamentalment a través dels esquemes i dibuixos 

de les formes parasitàries que s’estudiaran en cada pràctica. 

Les pràctiques de laboratori es duen a terme al llarg de quatre dies, en horari de 15 a 19 h., 

llevat de la quarta sessió, dia de l’examen, amb horari de 15 a 18 h. 

El contingut de les pràctiques de laboratori es resumeix en quatre epígrafs: 

- Diagnòstic i identificació de protozous i helmints contaminants en aigües i vegetals. 

- Diagnòstic i identificació d’estadis infestants de protozous i helmints en carn i peix 

mitjançant digestió artificial i mostres de talls histològics. 

- Diagnòstic i identificació de paràsits deteriorants dels aliments. 

- Tècniques de muntatge extemporani i permanent d’helmints per a la seua 

identificació microscòpica. 

 

Al laboratori, els estudiants i les estudiants hauran de seguir en tot moment els consells de 

bones pràctiques i normatives que en matèria de prevenció de riscos laborals es 

contemplen a l’edició electrònica de “Cuida’t al Laboratori i protegeix el medi ambient”, 

accessible a 

http://www.uv.es/SSSQA/publicacions/cuidat.html 

En tot cas, els estudiants i les estudiants hauran de seguir les indicacions de la persona 

responsable del laboratori i, si fóra necessari, dels equips d’emergència del centre. 

 

Bones pràctiques! 
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Índex de les pràctiques 
 

1a sessió 

1.-  Microscòpia, micrometria i calibratge  3 

2.- a  Protozous contaminants en aigües i vegetals (1a part)  6 

 

2a sessió 

2.- b  Protozous contaminants en aigües i vegetals (2a part)  6 

3.- Helmints contaminants en aigües i vegetals 14 

4.- Anàlisi d’aigües i vegetals 19 

 

3a sessió 

5.- Protozous i helmints en productes carnis i piscícoles 21 

6.- Anàlisi de peix fresc. Dissecció i digestió pèpsica 29 

7.- Helmints deteriorants i artròpodes d’interès alimentari 31 

8.- Muntatge permanent d’helmints per a l’estudi microscòpic 38 

 

4a sessió 

Examen de les pràctiques de laboratori 40 
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Pràctica 1.- Microscòpia, micrometria i calibratge 

Microscòpia 

La lupa binocular i el microscopi òptic són les dues eines més importants d’entre aquelles 

que s’utilitzen al laboratori de parasitologia alimentària. Al llarg de la pràctica s’introduirà 

el maneig adequat d’aquests dos aparells, sobretot per corregir alguns vicis adquirits i per 

optimitzar les seues prestacions per a una millor visualització de les formes parasitàries. 

Tots dos aparells es diferencien fonamentalment pel sistema de lents, la il·luminació i els 

augments proporcionats pels seus objectius. 

L’ús adequat del macròmetre i del micròmetre, aquest darrer sols present en microscopis 

òptics, i del sistema d’il·luminació permetrà dur a terme de forma senzilla, però correcta, 

els processos d’enfocament i afinament de les preparacions extemporànies i permanents, a 

més de poder intercanviar els objectius sense haver d’iniciar novament el procés 

d’enfocament.  

 
 

Micrometria i calibratge 

El calibratge del microscopi òptic ens permetrà determinar la mida real d’aquelles formes 

paràsites que hi observem. El procés de calibratge s’ha de dur a terme per a cada 

microscopi de forma individualitzada, i per a cadascun dels seus quatre objectius. 

El material necessari per al desenvolupament de la pràctica està compost, a més de pel 

mateix microscopi, per dos elements: 

- Micròmetre ocular: és un ocular de microscopi, al centre del qual, entre les dues 

lents, hi ha una escala graduada d’una longitud aproximada a 1 cm, però no 

necessàriament exacta, dividida freqüentment en 100 o 50 parts iguals. 
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- Micròmetre objectiu: és un portaobjectes (porta) al centre del qual hi ha gravada 

una escala graduada (envoltada per un cercle) d’una longitud igual a 1 mm, 

dividida en 100 parts iguals. Així, cada divisió de l’escala graduada s’hi correspon 

exactament amb 0,01 mm (una centèsima de mm); 

 
0

10 20
100

80 90…
 

 
 

El calibratge d’un microscopi consisteix a determinar, per a cada objectiu del microscopi, 

l’equivalència en micres (1 mm = 1000 µm) de cada divisió del micròmetre ocular. 

El micròmetre objectiu ha de ser tractat com una preparació més, i per tant ha de ser 

correctament enfocat al microscopi. Una vegada la visió de l’escala graduada és nítida, un 

dels oculars del microscopi ha de ser substituït pel micròmetre ocular. Consegüentment, al 

camp de visió del micròmetre ocular hi haurà dues escales graduades, la del micròmetre 

objectiu i la del micròmetre ocular. Per diferenciar, en cas de confusió per similitud de 

mida, habitualment amb l’objectiu de 10x, s’observa que l’escala del micròmetre ocular 

realitza moviments circulars en moure’s, mentre que la del micròmetre objectiu ho fa en 

sentit horitzontal i vertical en moure la platina que sosté la preparació. 

Les dues escales han de situar-se en paral·lel, fent sobreposar-se les dues unitats 

corresponents al zero, o les unitats situades a l’inici de cada escala en cas de no tenir 

graduació numèrica. Mantenint sempre l’esmentada superposició, s’ha de buscar unes 

altres dues divisions que presenten de nou una superposició total, sent aquestes les més 

properes a la unitat superior, o del final de cada escala possible, les més properes al 100. 

El càlcul de la mida de les divisions del micròmetre ocular es du a terme seguint el següent 

plantejament mitjançant una regla de tres: 

 
Zdoc (nombre de divisions del micròmetre ocular) es corresponen amb Ydoj (nombre de 

divisions del micròmetre objectiu) 

com 1doc es correspon amb Xdoj (nombre de divisions del micròmetre objectiu), i per tant 
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X (1 divisió del micròmetre ocular) = Z / Y divisions del micròmetre objectiu, i com que 

cada divisió del micròmetre objectiu té una mida de 10 µm, 

1 divisió del micròmetre ocular per a l’objectiu Nx té una mida de 

(Z / Y) x 10 µm 
 
Exemple pràctic amb un objectiu de 10x: 

100 doc  es corresponen amb 99 dmo 

1 doc es correspon amb  X dmo 

X (1 doc) = (99 / 100 ) x 10 = 9,90 µm 

 

Exemple pràctic amb un objectiu de 40x: 

82 doc  es corresponen amb 21 dmo 

1 doc es correspon amb  X dmo 

X (1 doc) = (21 / 82 ) x 10 = 2,56 µm 

 
La determinació de la mida real d’una forma parasitària, o d’alguna de les seues 

estructures, es du a terme utilitzant el micròmetre ocular calibrat, i superposant la seua 

escala amb l’estructura a mesurar. 

Una bona pràctica per facilitar la micrometria al laboratori d’anàlisis parasitològiques 

consisteix a confeccionar una taula amb els valors de les divisions del micròmetre ocular 

per a cada objectiu del microscopi: 

 
Nº divisions Objectiu 4x Objectiu 10x Objectiu 40x Objectiu 100x 

1   28,64   9,90  2,56  1,11 

2   57,28  19,80  5,12  2,22 

......... ......... ......... ......... ......... 

20  572,80 198,00  51,20  22,20 

......... ......... ......... ......... ......... 

50 1432,00 495,00 128,00  55.50 

......... ......... ......... ......... ......... 

80 2291,20 792,00 204,80  88,80 

......... ......... ......... ......... ......... 

100 2864,00 990,00 256,00 111,00 
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Pràctica 2.- Protozous contaminants en aigües i vegetals 

Paràsits contaminants: són aquells paràsits que presenten la forma infestant per a 

l’espècie humana en aigües, fruites i verdures com a conseqüència, fonamentalment, d’una 

contaminació fecal, directa o indirecta, d’origen humà o animal. 

Forma de resistència: forma parasitària present al medi extern i que pot sobreviure davant 

condicions tant climàtiques com fisicoquímiques adverses. 

Els protozous contaminants en aigües i vegetals pertanyen al grup de les amebes, dels 

flagel·lats, dels coccidis i dels ciliats. Aquest grup d’éssers unicel·lulars, de mida 

microscòpica, i amb fases de reproducció sexual i asexual, presenta com a formes de 

resistència, per a la majoria de grups, els cists, infestants des del moment de la seua 

emissió; mentre que pels coccidis són els oocists, els quals han d’esporular freqüentment al 

medi extern per esdevenir la forma infestant. 

Els cists provenen de la deshidratació de la forma paràsita, trofozoït, i presenten una 

coberta externa clarament definida i resistent. A l’interior del cist no hi ha cap tipus de 

reproducció, llevat de la divisió nuclear en algunes espècies d’amebes i de flagel·lats. 

Els oocists provenen d’un procés d’esporulació de l’oocinet (cèl·lula resultant de la fase de 

reproducció sexual). Una vegada finalitzada aquesta fase de reproducció sexual, a l’interior 

de l’oocist es poden diferenciar, en la majoria d’espècies, els esporocists, i, al seu interior, 

els esporozoïts (cèl·lules infestants). 

 
 
Amebes 

Grup pertanyent al Phylum Sarcomastigophora, Subphylum Sarcodina, Ordre Amoebida, 

caracteritzat per presentar trofozoïts de forma ameboide i que es mouen formant 

pseudopodis per deformació de la membrana cel·lular, mancat de cap òrgan permanent de 

moviment, com ara cilis o flagels. Totes les espècies d’interès són paràsites intestinals i 

tenen un cicle totalment directe. La presència de cists com a paràsits contaminants en 

aigües i vegetals indica contaminació fecal humana o animal, o disseminació per 

artròpodes i rosegadors que poden dipositar, a més, els cists en altres aliments, incloent-hi 

els preparats per consumir. 
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Gènere Entamoeba 

Les amebes del gènere Entamoeba presenten com a característica diferencial més 

important la morfologia del nucli, amb un cariosoma central puntiforme i la cromatina 

distribuïda perifèricament. 

L’espècie Entamoeba histolytica és l’ameba de major importància en parasitologia 

alimentària per ser l’única de totes elles amb capacitat de produir patologia a l’espècie 

humana. El cist és esfèric, d’entre 10 i 15 µm de diàmetre, amb un, dos o quatre nuclis, en 

funció de la seua maduresa, amb cariosoma central i cromatina perifèrica de distribució 

regular. A més, sovint s’hi poden visualitzar vacuoles i cossos cromidials de forma 

cilíndrica, allargats i amb extrems arrodonits (amb forma de puro). 

 
 

 

Entamoeba coli: cists esfèrics, d’entre 15 i 30 µm de diàmetre, amb un, dos, quatre o vuit 

nuclis, amb cariosoma descentrat i cromatina perifèrica de distribució irregular. A més de 

les vacuoles hi pot haver cossos cromidials allargats i d’extrems irregulars (amb forma de 

cristall estellat). 

 

 

(Les espècies Entamoeba dispar i Entamoeba moshkovskii, paràsites però no patògenes 

per a l’espècie humana, no són diferenciables morfològicament de l’espècie E. histolytica, 

i són necessàries tècniques moleculars per al seu diagnòstic a nivell específic). 
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Entamoeba hartmanni: cists esfèrics, de ≤ 10 µm de diàmetre, amb un, dos, o quatre, amb 

cariosoma centrat i cromatina perifèrica de distribució regular. A més de les vacuoles hi 

pot haver cossos cromidials cilíndrics, curts i d’extrems arrodonits (amb forma de gra 

d’arròs). Per diferenciar morfològicament E. hartmanni de l’espècie E. histolytica s’ha de 

tenir en compte el diàmetre del cist: < 10 µm per E. hartmanni i > 10 µm per E. histolytica.  

 
 

Gènere Endolimax. Endolimax nana: cists ovalats, d’entre 5 i 10 µm, amb un, dos, quatre 

nuclis, amb cariosoma gran que ocupa dues terceres parts del nucli i sense cromatina 

perifèrica. Sovint s’hi poden visualitzar vacuoles, de vegades d’una mida considerable, i no 

hi ha cossos cromidials. Encara que la forma del cist és ovalada, una visió del cist des d’un 

pla superior pot donar-li un aspecte esfèric de diàmetre molt reduït. 

 
 

Gènere Iodamoeba. Iodamoeba buetschlii: cists de morfologia i mida molt variable, 

d’entre 5 i 15 µm, amb un sol nucli, amb cariosoma gran que ocupa quasi dues terceres 

parts del nucli i envoltat parcialment per una sèrie de grànuls acromàtics refringents de 

naturalesa albuminoide. La visualització al microscopi permet visualitzar un halo lluminós 

en forma de mitja lluna que envolta el cariosoma i que es produït per la incidència de la 

llum sobre els grànuls acromàtics. Al citoplasma del cist hi ha una gran vacuola de 

naturalesa glicogènica, ovalada o arronyonada, i iodòfila, per la qual cosa adquireix una 

tonalitat brunenca amb els colorants que contenen iode, sent aquesta característica de gran 

importància diagnòstica. 
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Flagel·lats 

Grup de paràsits intestinals humans i animals pertanyent al Phylum Sarcomastigophora, 

Subphylum Sarcomastigophora, Ordres Diplomonadida i Retortamonadida, caracteritzat 

per presentar trofozoïts que tenen flagels com a òrgan de moviment permanent, mentre que 

a les formes cístiques hi ha restes de l’aparell flagel·lar. Com les amebes, totes les espècies 

d’interès tenen un cicle totalment directe, de manera que la presència de cists en aigües i 

vegetals indica contaminació fecal humana o animal, o la implicació d’artròpodes i 

rosegadors. 

El diplomonàdid Giardia intestinalis és el flagel·lat de major importància en parasitologia 

alimentària, tant pel seu poder patogen com per la seua prevalència com a paràsit humà. El 

cist és ovalat, d’entre 10 i 12 µm, i amb doble membrana, la interna clarament retreta de 

l’externa, deixant, sovint, una separació entre ambdues molt perceptible. El cist conté dos o 

quatre nuclis, en funció de la seua maduresa, amb un gran cariosoma central i sense 

cromatina perifèrica. A més, al citoplasma hi ha restes de l’aparell flagel·lar, axonema, i 

cossos mitjans amb forma corbada. 

 
 

Chilomastix mesnili: retortamonàdid amb cists piriformes, amb un dels extrems irregular, 

d’entre 5 i 10 µm, i amb doble membrana i un únic nucli, que conté un gran cariosoma 

central i no presenta cromatina perifèrica. Al citoplasma hi ha un citostoma o boca cel·lular 

que conté un flagel intern, flagel intracitostomàtic. Aquest flagel·lat pot ser el responsable 

de trastorns intestinals en humans. 
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Coccidis 

Grup pertanyent al Phylum Apicomplexa, Subclasse Coccidia, caracteritzat per presentar 

oocists com a forma de resistència, fruit d’una esporulació. La morfologia interna i la mida 

dels oocists és de gran importància diagnòstica. Els coccidis contaminants d’interès en 

parasitologia alimentària tenen tant cicles directes com indirectes, i poden indicar la 

presència d’oocists en aigües i vegetals, segons l’espècie, contaminació fecal humana o 

animal, o la implicació d’artròpodes i rosegadors. 

 

Oocists amb una estructuració interna 4 (esporocists) x 2 (esporozoïts): 

Oocists típics d’espècies del gènere Eimeria, totes elles paràsites exclusivament d’animals. 

La seua presència en aigües i vegetals indica contaminació fecal animal, i no suposa cap 

risc per a la salut humana, ja que no són infestants encara que els oocists estiguen 

esporulats. 

 

 

Oocists amb una estructuració interna 2 (esporocists) x 4 (esporozoïts): 

Oocists típics d’espècies dels gèneres Isospora, Sarcocystis i Toxoplasma. La forma 

infestant és l’oocist esporulat que pot trobar-se com a contaminant en aigües, vegetals i 

altres aliments, per contaminació fecal humana o animal, en funció de l’espècie, o per 

disseminació per artròpodes i rosegadors. 

Isospora belli i Isospora natalensis: coccidi de cicle directe, paràsit intestinal de l’espècie 

humana i d’animals. Oocists d’estructuració 2 x 4, ovoides, de 20-33 / 10-19 (30x12) µm. 

Aquests coccidis poden causar trastorns intestinals en humans, i importants problemes de 

salut en persones immunodeprimides.  
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Sarcocystis lindemanni: coccidi de cicle indirecte, que utilitza un carnívor com a hoste 

definitiu i elimina les formes infestants, i l’espècie humana com a hoste intermediari, al 

qual produeix una afecció muscular. Oocists d’estructuració 2 x 4, ovoides, de 15-19 / 15-

20 µm. Sovint els esporocists, de 11-17 / 7-11 µm, queden lliures de l’oocist. Les formes 

infestants són tant els oocists com els esporocists esporulats.  

Toxoplasma gondii: coccidi de cicle indirecte, que utilitza un fèlid, fonamentalment el gat, 

com a hoste definitiu i elimina les formes infestants, i l’espècie humana com a hoste 

intermediari, al qual produeix afeccions de diferents tipus, destacant sobre totes les que 

afecten els fetus i els nounats, així com a persones immunodeprimides. Oocists 

d’estructuració 2 x 4, ovoides, de 15-19 / 15-20 µm. La seua presència com a contaminant 

en aigües i vegetals indica contaminació fecal per fèlids domèstics o silvestres, i és 

destacable també la disseminació per artròpodes peridomèstics com ara les mosques i les 

panderoles, per via oral, fecal o corporal.  

 

 
 

Oocists amb una altra estructuració interna: 

Cyclospora cayetanensis: coccidi de cicle directe, paràsit intestinal de l’espècie humana. 

Oocists d’estructuració 2 x 2, esfèrics, de 8-10 µm. Aquests coccidis poden causar 

trastorns intestinals en humans, i importants problemes de salut en persones 

immunodeprimides. La contaminació fecal en aigües i vegetals és exclusivament humana. 

Cryptosporidium hominis, C. muris, C. parvum: coccidi de cicle directe, paràsit intestinal 

de l’espècie humana i d’animals. Oocists sense esporocists, amb 4 esporozoïts al seu 

interior, esfèrics, de 4-8 µm, segons l’espècie. Aquests coccidis poden causar trastorns 

intestinals i importants problemes de salut en persones immunodeprimides. La seua 

presència com a contaminant fonamentalment en aigües i també vegetals indica 

contaminació fecal humana o animal, o disseminació per artròpodes peridomèstics. 
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Ciliats 

Balantidium coli és l’únic representant d’aquest grup pertanyent al Phylum Ciliophora que 

parasita l’espècie humana, sent els hostes principals el porc domèstic i el porc senglar. Els 

trofozoïts presenten cilis com a òrgan de moviment, un macronucli arronyonat 

macroscòpic i un micronucli esfèric microscòpic. El cist és esfèric, d’entre 40 i 60 µm de 

diàmetre, amb el macronucli arronyonat clarament visible, i el micronucli imperceptible. A 

més, sovint s’hi poden visualitzar vacuoles contràctils. La presència en aigües i vegetals de 

cists d’aquest ciliat de cicle directe indica contaminació fecal humana o animal, o la 

implicació d’artròpodes i rosegadors. 

macronucli

 

 

Blastocystis hominis - Protozoa "Incertae sedis" 

Protozou paràsit intestinal humà i animal, d’ubicació sistemàtica incerta, reconegut durant 

anys com a fong, però avui en dia considerat un protozou. Les formes de resistència són 

cists esfèrics, d’entre 5-30 µm, que sovint presenten una gran vacuola central i estructures 

nuclears en nombre variable i disposades a la perifèria del citoplasma. La presència en 

aigües i vegetals de cists d’aquest protozou indica contaminació fecal humana o animal, o 

la implicació d’artròpodes i rosegadors. 
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Preparacions permanents de protozous 

Les preparacions permanents de protozous que s’usen a la pràctica estan tenyides amb dues 

tècniques de tinció: la tinció Tricròmica i la tinció modificada de Ziehl-Neelsen, específica 

per a coccidis. 

Tinció Tricròmica 

Aquesta tinció s’utilitza per a visualitzar els nuclis i altres estructures presents al 

citoplasma de les formes cístiques d’amebes, flagel·lats i ciliats, amb diferents possibles 

coloracions: 

- Verd o verd blavós: el citoplasma. 

- Violeta o violeta blavós: el citoplasma ocasionalment. 

- Roig o violeta rogenc: els nuclis, la cromatina, els cossos cromidials i cists mal 

fixats. 

Aquestes preparacions, procedents de col·leccions, són frotis de matèria fecal humana, i 

contenen també, a més de les formes cístiques parasitàries, els trofozoïts presents quan es 

va fixar la mostra. Els trofozoïts de les amebes són de mida superior als cists, no són 

esfèrics o ovalats, presenten sovint formació de pseudopodis i no tenen clarament definida 

la membrana citoplasmàtica. Els trofozoïts dels flagel·lats són també de mida superior als 

cists, presenten flagels i forma de pera o semblant. 

Tinció modificada de Ziehl-Neelsen 

Tinció diferencial per als coccidis, els oocists dels quals són les úniques estructures 

parasitàries que conserven la tinció fúcsia de la fucsina, mentre la resta de la preparació i 

altres estructures parasitàries presenten coloració blava de la tinció de contrast amb blau de 

metilè, posterior a la fixació en calent i la decoloració àcid-alcohòlica. 

 

Preparacions extemporànies de protozous 

Aquestes preparacions es preparen just a l’instant de visualitzar-les, afegint a la mostra una 

gota de solució salina i una del colorant escollit. La tinció amb Lugol, que tenyeix les 

estructures citoplasmàtiques i els nuclis de color groguenc, és una de les més utilitzades. 

Com que la tinció conté iode, la vacuola del cist de I. buetschlii es tenyirà de color bru. 
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Pràctica 3.- Helmints contaminants en aigües i vegetals 

Els helmints contaminants en aigües i vegetals pertanyen al grup dels helmints plans del 

Phylum Platyhelminthes (trematodes i cestodes) i dels nematodes o helmints redons del 

Phylum Nematoda. Els helmints són éssers pluricel·lulars, i amb una organització interna 

molt més desenvolupada i complexa que els protozous. 

 

Trematodes digenis 

Helmints plans, pertanyents a la Superclasse Trematoda, Classe Digenea, caracteritzats per 

presentar dues ventoses com a òrgans de fixació al seu hoste. Són organismes 

hermafrodites de cicle indirecte, que presenten la metacercària com a forma infestant per a 

l’hoste definitiu. 

Metacercària: forma infestant, esfèrica o ovalada, d’entre 100 i 500 µm, que es troba 

envoltada per una coberta cística resistent, i que conté un trematode digeni immadur, sense 

organografia sexual desenvolupada, però amb les dues ventoses i el sistema digestiu ben 

diferenciables i útils per al diagnòstic a nivell genèric. 

Fasciola hepatica és el trematode digeni més important entre els que contaminen aigües i 

vegetals subaquàtics. Les metacercàries, infestants per a l’espècie humana, són esfèriques, 

d’unes 250 µm de diàmetre, i la seua opacitat no permet, sense aclarides, visualitzar les 

estructures internes. La parasitació hepàtica pot produir problemes importants de salut en 

les persones parasitades. 

Forma de resistència: Metacercària

100 – 500 µm  
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Cestodes 
Helmints plans pertanyents a la Superclasse Cercomeromorphae, Classe Cestoda, 

caracteritzats per ser polizoics, ja que cadascun dels anells (segments o proglotis) que 

conformen l’estròbil pot ser considerat com un ésser independent. Tanmateix, tots els 

anells estan connectats pel sistema excretor, i comparteixen l’escòlex, part anterior on 

estan disposats els òrgans de fixació, que són 4 ventoses per als cestodes ciclofil·lidis, 

Ordre Ciclophyllidea, i dos botris per als cestodes pseudofil·lidis, Ordre Pseudophyllidea. 

Són organismes hermafrodites de cicle indirecte, que presenten ous o estadis larvaris com a 

contaminants en aigües, vegetals i altres aliments. 

Ous de cestodes ciclofil·lidis: ous esfèrics o ovalats, a l’interior dels quals hi ha 

l’oncosfera o embrió amb sis ganxos. L’embrió està protegit per l’embriòfor o coberta de 

l’embrió. En molts casos l’embriòfor està envoltat de substàncies vitel·lines i una coberta 

externa. 

- Família Taeniidae: els ous de totes les espècies del grup dels tènids són 

morfològicament idèntics, i per tant s’hauria de recórrer a tècniques moleculars per 

diferenciar-les. Són esfèrics, de 30-50 µm, sovint han perdut la coberta i el contingut 

vitel·lí, les parts làbils de l’ou, i mantenen com a única estructura de protecció el resistent 

embriòfor en estacada que envolta l’oncosfera amb els sis ganxos, la visualització dels 

quals es veu dificultada pel pas del temps. Els ous de Taenia solium i Echinococcus 

granulosus són infestants per a l’espècie humana, un hoste intermediari, a la qual 

produeixen cisticercosi i hidatidosi respectivament. La presència d’ous de T. solium com 

a contaminant d’aliments és conseqüència d’una contaminació fecal exclusivament 

humana (únic hoste definitiu), mentre que els de E. granulosus es deuen a una 

contaminació fecal per cànids, principalment gossos. Els ous d’altres espècies de tènids 

també són infestants per l’espècie humana i es deuen a una contaminació fecal 

exclusivament animal, llevat del cas de Taenia asiatica, amb ous eliminats solament per 

persones parasitades. Els ous de Taenia saginata, també d’origen humà, no són infestants 

per a l’espècie humana. 
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- Hymenolepis nana: ous ovalats i transparents, de 30-47 µm, amb doble coberta, i 

embriòfor de forma allimonada, amb dos mamellons polars, dels quals sorgeixen entre 4 i 

8 filaments d’albúmina. Els ganxos de l’embriòfor són fàcilment perceptibles. Aquest 

cestode presenta un cicle indirecte, però freqüentment prescindeix de la participació de 

l’hoste intermediari, produint-se la infestació humana en ingerir l’ou contaminant 

d’aigües i vegetals. La presència de l’ou com a contaminant pot tenir un origen fecal tant 

humà com animal, concretament rosegadors. 

 

 
 

Cisticercoids: forma infestant per a l’hoste definitiu d’aquelles espècies de cestodes 

ciclofil·lidis que tenen un invertebrat com a hoste intermediari. Aquest estadi larvari, 

d’entre 100 i 250 µm, està format per un escòlex amb quatre ventoses, i un apèndix caudal. 

En funció de l’espècie que es tracte, l’escòlex pot contenir ganxos rostel·lars de morfologia 

típica segons el grup, com ara amb forma de forquilla per als grups dels himenolepis. 

Les espècies Hymenolepis nana i Hymenolepis diminuta, paràsits intestinals humans i de 

rosegadors, tenen com a hoste intermediari, sobretot en H. nana, els escarabats de la farina 

Tenebrium molitor i Tribolium confusum, a la cavitat general dels quals es troba el 

cisticercoid. Si en moldre el gra de blat, contaminat amb escarabats, el cisticercoid queda 

lliure i contamina la farina, la temperatura de cocció d’aquesta determinarà la viabilitat de 

la forma infestant. 
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Nematodes 

Helmints redons o cilíndrics pertanyents al Phylum Nematoda, dioics, amb mascles i 

femelles separats. La forma infestant per l’hoste definitiu és l’ou que conté la larva L3, o bé 

la pròpia larva L3 que es poden trobar com a contaminants en aigües i vegetals, o la L3 com 

a paràsit propi de productes carnis o piscícoles. 

Trichuris trichiura: paràsit intestinal humà, amb ous com a forma de resistència que 

contaminen aigües i vegetals. L’ou ha d’embrionar en medi extern, en una o dues 

setmanes, segons les condicions externes, i allotjar la larva infestant L3. Aquesta forma de 

resistència es caracteritza per tenir forma allimonada, presentar dos mamellons polars, tenir 

una doble coberta externa sense ornamentar, i una mida d’entre 50-55 / 20-25 μm. El cicle 

és directe i, per tant, la contaminació fecal d’aigües i vegetals té origen exclusivament 

humà, però també es pot deure a la disseminació per artròpodes peridomèstics. 

 
 

Ascaris lumbricoides: paràsit intestinal també exclusiu de l’espècie humana i contaminant 

d’aigües i vegetals. L’ou, com en altres nematodes, ha d’embrionar en medi extern per un 

període d’una o dues setmanes. La forma de resistència es caracteritza per la seua forma 

esfèrica o ovalada, tenir una mida d’entre 45-95 / 35-50 μm, i una doble coberta externa 

que està envoltada per una capa rugosa d’albúmina, que de vegades pot perdre (ou 

decorticat) sense influir en la seua capacitat d’infestació. La contaminació fecal d’aigües i 

vegetals té origen exclusivament humà o en la disseminació per artròpodes peridomèstics. 
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Toxocara canis i Toxocara cati: paràsits intestinals de gossos i gats, però que a l’espècie 

humana, que actua com a hoste paratènic, pot produir larva migrans de tipus visceral i 

somàtic fonamentalment. El cicle evolutiu és també directe i els ous, contaminants 

d’aigües i vegetals, han d’embrionar en medi extern. La morfologia dels ous és semblant 

als de l’espècie A. lumbricoides, encara que amb algunes diferències, i de major mida, 65-

85 μm. La seua presència en aigües i vegetals indica contaminació fecal animal, mai 

humana. 

 
 

Enterobius vermicularis: paràsit intestinal exclusivament humà que produeix importants 

parasitacions fonamentalment en la població infantil, encara que la seua patologia no 

suposa, habitualment, un risc alt per la salut. Les femelles d’aquest paràsit de cicle directe, 

emergeixen als marges perianals, on dipositen els ous, alhora que produeixen picor i 

irritació que provoquen el rascat dels infants parasitats, els quals acaben disseminant els 

ous amb les seues mans. Tanmateix, els ous poden arribar al medi extern via fecal, 

contaminant aigües i vegetals, i també els artròpodes peridomèstics compleixen el seu 

paper disseminador. Encara que l’ou infestant ha d’estar embrionat, amb la larva L3 

desenvolupada al seu interior, aquest procés dura tan sols una hora, per la qual cosa els ous 

que trobarem a les analítiques estaran embrionats i per tant seran infestants. L’ou és ovalat, 

però asimètric, amb forma de “D”, amb una triple coberta externa, i una mida d’entre 50-

60 / 20-30 μm. La seua gran transparència en dificulta el diagnòstic. 
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Pràctica 4.- Anàlisi d’aigües i vegetals 

Les tècniques per a l’anàlisi parasitològic d’aigües són ben diverses, encara que estan 

basades fonamentalment en mètodes de filtració, sedimentació i flotació per centrifugació, 

i difereixen en el mètode realment diagnòstic, per visualització al microscopi òptic per als 

helmints o per mètodes d’immunofluorescència per als protozous. Pel que fa a l’anàlisi de 

vegetals, la forma més senzilla de dur a terme les anàlisis és recollir l’aigua de rentat dels 

vegetals i aplicar una de les tècniques habituals per a l’anàlisi d’aigües. 

 

Anàlisi parasitològic de vegetals per rentat i concentració 

Seleccionarem algunes verdures d’amanida de la cafeteria de la Facultat, abans que siguen 

rentades. Al laboratori seran contaminades amb formes de resistència de protozous i 

helmints i que les estudiants i els estudiants hauran de trobar i identificar a nivell específic, 

seguint la tècnica que es descriu a continuació, i que ha estat utilitzada en diferents països 

per dur a terme estudis epidemiològics preliminars de la transmissió alimentària per 

vegetals que es consumeixen crus: 

1.-  S’introdueixen els vegetals dins d’una bossa estèril per al seu transport al laboratori. 

2.-  Es trien unes quantes fulles del vegetal. 

3.-  Es prepara un envàs de vidre amb aigua esterilitzada. 

4.-  Es submergeixen les fulles del vegetal en l’aigua i es tapa el recipient. 

5.-  Es deixen les fulles submergides en repòs durant 24 hores. 

6.-  Es retiren amb cura les fulles de vegetal i es deixa l’aigua en repòs durant una hora. 

7.-  Es decanten i desestimen unes ¾ parts de la solució que conté el recipient. 



 20

8.-  Es reparteix el contingut en tubs de centrifugació amb aproximadament 35 ml de 

solució cadascun i es centrifuguen durant 10 minuts a 2.500-3.000 revolucions. 

9.-  Es confecciona una preparació extemporània amb una gota del sediment i una altra 

de Lugol, i s’observa la preparació al microscopi a 10x i 40x. 

 

Dades

4 5 6

1 2 3

7 8 9
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Pràctica 5.- Protozous i helmints en productes carnis i piscícoles 

Paràsits propis dels aliments: són aquells paràsits propis d’aliments carnis i piscícoles, i 

que eren paràsits de l’animal viu que va donar lloc a l’aliment. L’espècie humana 

s’infestarà en consumir cru o insuficientment cuit l’aliment amb la forma parasitària 

infestant. Els paràsits propis d’aliments carnis i piscícoles pertanyen tant al grup dels 

protozous com al dels helmints. 

 

Protozous propis de productes carnis 

Els protozous són éssers unicel·lulars, però en diferents fases del seu cicle poden presentar 

formes amb nombroses cèl·lules, com és el cas dels paràsits propis de productes carnis. Les 

anàlisis de productes carnis han de ser capaces de diagnosticar directament o indirectament 

(proves immunològiques) la presència del paràsit. Tanmateix, les proves diagnòstiques per 

a protozous en productes carnis no es duen a terme de forma habitual ni als escorxadors ni 

a d’altres centres de recepció, però sí en canvi per a realitzar estudis epidemiològics. 

 

Sarcosystis suihominis i Sarcocystis bovihominis: paràsits intestinals humans (hoste 

definitiu) que tenen el ramat porcí i el ramat boví com a hostes intermediaris 

respectivament. La forma infestant de l’espècie humana és el sarcocist, amb forma 

cilíndrica, de fins a 1,5-2 mm de llargària i amb dos tipus de cèl·lules clarament 

diferenciades, els metrozoïts a la paret cística estriada i els bradizoïts, cèl·lules infestants, 

a l’interior. Altres animals contenen sarcocists no infestants per als humans, Sarcocystis 

spp. 

Encara que les tècniques més utilitzades són les de digestió pèpsica i posterior observació 

de bradizoïts, a la pràctica s’observaran talls histològics amb sarcocists. 
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Toxoplasma gondii: aquest paràsit, a més de presentar oocists com a contaminant d’aigües 

i vegetals, pot presentar formes infestants en diversos productes carnis. Els hostes 

intermediaris d’aquest coccidi poden ser espècies de qualsevol vertebrat no peix, incloent 

l’espècie humana. Una vegada l’hoste intermediari s’infesta (via formes contaminants o via 

formes pròpies dels aliments), les formes paràsites de reproducció ràpida, els taquizoïts, 

formen grups, i encara que aquestes formes poden passar via congènita a través de la 

placenta i de la llet materna, i per tant trobar-se en ous d’aus i llet del ramat, no es du a 

terme el seu diagnòstic. Al llarg de la fase aguda les formes de reproducció lenta, els 

bradizoïts, s’agrupen en diferents parts del cos en cists tissulars de fins a 100 μm de 

diàmetre, i delimitats per una capa externa exempta de cèl·lules. Els cists tissulars es poden 

diagnosticar a través de talls histològics, com es visualitzarà a les pràctiques, encara que hi 

ha proves immunològiques d’elevada sensibilitat i especificitat per al diagnòstic tant al 

llarg de la fase aguda com de la crònica. 

 

Cist tissular
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Cestodes ciclofil·lidis propis de productes carnis 

Algunes espècies de cestodes ciclofil·lidis, fonamentalment els tènids, presenten vertebrats 

mamífers com a hostes intermediaris, els quals contenen la forma larvària infestant, 

algunes de les quals, com ara els cisticercs, són, per tres espècies del gènere Taenia, 

infestants per a l’espècie humana. 

 

Taenia solium, Taenia asiatica i Taenia saginata: paràsits intestinals humans, que actuen 

com a hoste definitiu, i que tenen el ramat porcí, en el cas de T. solium i T. asiatica, i el 

ramat boví, en el cas de T. saginata, com a hostes intermediaris. La forma infestant per a 

l’espècie humana és el cisticerc, de color blanquinós i amb forma globosa, d’entre 2 i 20 

mm, envoltat d’una càpsula de teixit connectiu, i ple de fluid aquós transparent, amb un 

escòlex que conté les quatre ventoses i un rostel amb ganxos en T. solium i T. asiatica, i 

sense ganxos en T. saginata. El diagnòstic dels cisticercs es du a terme als escorxadors, 

encara que també s’hi poden fer proves immunològiques sobre el ramat viu. 

 

A la pràctica s’observaran cisticercs preservats en alcohol, cisticercs tenyits i amb 

muntatge permanent, i talls histològics de cisticercs en musculatura. A les preparacions 

microscòpiques poden diferenciar-se les tres espècies i confirmar la presència de rostel i 

dues corones de ganxos amb forma d’ungla de gat per a T. solium, amb rostel i ganxos 

vestigials amb forma d’ungla de gat per a T. asiatica, i l’absència de ganxos i de rostel en 

el cas de T. saginata. 

tinció i muntatge talls histològics  
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Nematodes propis de productes carnis 

Vàries espècies de nematodes presenten estadis larvaris, fonamentalment en musculatura 

de vertebrats, els quals actuen com a hoste intermediari o altre tipus d’hoste, que poden ser 

infestants per a l’espècie humana, si el processat de la carn no inactiva la forma paràsita. 

Els nematodes més importants en productes carnis pertanyen al gènere Trichinella. 

Trichinella spiralis i Trichinella pseudospiralis: paràsits de cicle autoheteroxè que pot 

parasitar l’espècie humana en ingerir carn infestada d’altres hostes, fonamentalment porc 

domèstic, porc senglar i cavall. Cada larva, de 0,8 a 1,3 mm, i enrotllada en espiral, es 

troba aïllada per una coberta cística que crea el propi organisme de l’hoste, i que té forma 

el·líptica. Les larves dels diferents genotipus que s’han reportat com a paràsits humans no 

són diferenciables morfològicament, i sols poden identificar-se a nivell específic 

mitjançant tècniques moleculars. Tanmateix, hi ha algunes larves que no indueixen el seu 

hoste a aïllar-les amb la coberta cística, com és el cas de T. pseudospiralis, de forma 

contrària a allò que ocorre amb T. spiralis i moltes altres espècies.  

El diagnòstic es du a terme als escorxadors mitjançant triquinoscòpia i/o digestió pèpsica: 

- Triquinoscòpia: consisteix a premsar, entre dues plaques de vidre graduades, mostres 

de teixits seleccionats, com ara diafragma, coll, intercostals i extremitats, procedents 

dels diferents animals analitzats. El triquinoscopi s’observa amb la lupa binocular, i 

permet diferenciar entre T. spiralis i T. pseudospiralis.  

- Digestió pèpsica: digestió artificial de les mostres musculars amb enzims i àcid 

clorhídric que permet l’alliberament de les larves de la coberta cística. El líquid 

resultant de la digestió es concentra per centrifugació, i les larves poden trobar-se al 

sediment. Aquesta tècnica no permet diferenciar entre T. spiralis i T. pseudospiralis. 
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Trematodes digenis propis de productes piscícoles 

Les metacercàries de nombroses espècies de trematodes digenis es presenten a la 

musculatura de peixos i crustacis d’aigua dolça, els quals actuen com a segon hoste 

intermediari d’un cicle aquàtic, i poden infestar l’espècie humana. La morfologia de les 

metacercàries en productes piscícoles segueix el patró general, i s’observa sovint, almenys, 

les dues ventoses i el sistema digestiu. La diferenciació a nivell genèric es pot fer 

morfològicament, però a nivell específic és dificultosa. El coneixement de la mostra 

analitzada i del seu origen geogràfic és sempre d’interès a l’inici del procés diagnòstic, 

encara que aquest no es fa només que de forma aleatòria i en certs països. Les tècniques 

habituals de diagnòstic consisteixen en visualització per transparència i digestió pèpsica. 

A les pràctiques es visualitzaran preparacions permanents amb metacercàries de vàries 

espècies procedents de peix i de crustacis. 

 

Clonorchis sinensis: paràsit hepàtic, amb metacercàries a la musculatura de peixos 

ciprínids, com les carpes. De distribució sud-asiàtica. 

Paragonimus westermanni: paràsit pulmonar amb metacercàries a la musculatura de 

crancs d’aigua dolça. De distribució sud-asiàtica. 

 

Clonorchis Metagonimus Echinostoma

HeterophyesOpistorchis

Opistorchis

Clonorchis
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Cestodes pseudofil·lidis propis de productes piscícoles 

Els cestodes pseudofil·lidis presenten com a forma infestant per a l’hoste definitiu un estadi 

larvari anomenat plerocercoid o espargà, una larva en forma de maça, amb segmentació 

solament externa i amb dos botris apicals com a òrgans de fixació, i una mida habitual 

d’entre 1 i 4 cm. Algunes espècies tenen peixos d’aigua dolça o salada com a segons hostes 

intermediaris, amb espargans a la seua musculatura, i infestants per a l’espècie humana, un 

dels hostes definitius. El diagnòstic, com en altres productes piscícoles, no es du a terme 

només que de forma aleatòria. Les tècniques habituals de diagnòstic consisteixen en 

visualització per transparència, dissecció i digestió pèpsica, sent dificultosa la identificació 

a nivell específic. 

 

Diphyllobothrium latum i Diphyllobothrium pacificum: ambdues espècies presenten els 

seus plerocercoids a la musculatura de peixos, D. latum en salmònids com el salmó i la 

truita, però també pèrcids i ciprínids, i D. pacificum en diferents peixos d’aigua salada. Les 

dues espècies, com altres pseudofil·lidis presents en peixos, són paràsits de l’intestí humà 

que poden causar trastorns gastrointestinals, i anèmies en cas de parasitacions elevades. 

 

A les pràctiques es visualitzaran plerocercoids preservats en alcohol, tant infestants com no 

infestants, procedents de peixos marins i d’aigua dolça. 
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Nematodes propis de productes piscícoles 

Els principals nematodes propis de peixos, i alguns productes piscícoles com ara els 

cefalòpodes, pertanyen al grup dels anisàkids. Actualment el diagnòstic dels anisàkids es 

du a terme fonamentalment per qüestions epidemiològiques, ja que les analítiques a nivell 

parasitològic dels productes piscícoles són aleatòries. Moltes espècies de peix de consum 

freqüent, sobretot d’aigua salada, actuen com a segon hoste intermediari o com a hoste 

paratènic del paràsit i presenten l’estadi larvari infestant tant a les vísceres com a la 

musculatura. L’espècie humana actua també com a hoste paratènic; s’infesta en ingerir 

peix o calamars infestats amb la L3 i insuficientment cuits, que poden provocar en la 

persona parasitada trastorns gastrointestinals i/o reaccions d’hipersensibilitat, greus en 

alguns casos. La larva és de color blanc a os, té una llargària d’entre 1,5 i 4 cm, i presenta a 

la part anterior tres llavis bucals i una petita dent característica de posició ventral. L’esòfag 

és cilíndric en la porció muscular i presenta un ventricle en la porció glandular. L’anus té 

posició subterminal. Per diferenciar morfològicament els estadis larvaris a nivell genèric 

cal observar les següents característiques: la posició del porus excretor, situat a la part 

anterior i de posició ventral; la presència o absència de diverticle esofàgic; la presència o 

absència de cec intestinal. 

Les tècniques habituals de diagnòstic consisteixen en dissecció del peix, observació a la 

lupa binocular de les vísceres, i digestió pèpsica de la musculatura i observació a la lupa 

binocular. Per dur a terme la identificació a nivell genèric, la larva s’ha de muntar de forma 

extemporània amb un líquid aclaridor, lactofenol, i observar les seues característiques 

morfològiques diferencials al microscopi. Per a la identificació específica sovint s’ha de 

recórrer al diagnòstic molecular. 

Anisakis simplex: es tracta d’un complex d’espècies morfològicament quasi iguals, 

caracteritzades per no presentar ni diverticle esofàgic ni cec intestinal, però per tenir un 

llarg ventricle esofàgic, una part posterior aguda, i el porus excretor situat junt a l’anell 

nerviós. 

Pseudoterranova decipiens: larves caracteritzades per no tenir diverticle esofàgic, però 

presentar cec intestinal, un petit ventricle esofàgic, i el porus excretor situat a la base dels 

llavis bucals. 
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Contracaecum Hysterotylacium
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Porrocaecum Anisakis  
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Pràctica 6.- Anàlisi de peix fresc. Dissecció i digestió pèpsica 

La digestió pèpsica o artificial és una de les tècniques, junt a la dissecció, més utilitzades 

per dur a terme anàlisis aleatòries i estudis epidemiològics de productes piscícoles, tant per 

diagnosticar metacercàries de trematodes, plerocercoids de cestodes, com larves de 

nematodes. Aquesta tècnica, amb les seues modificacions, també és utilitzada per al 

diagnòstic de Sarcocystis spp i Trichinella spp en productes carnis. 

A la pràctica es dissecaran i digeriran vàries espècies de peix de consum freqüent 

adquirides el mateix dia en un supermercat de la zona, per exemple sardina, maire i llucet. 

 

Dissecció del peix 

Es disposa el peix sobre un full de paper de filtre, se separa el cap i la cua, i es fa un tall a 

la cavitat abdominal realitzant una obertura ventral fins a la part anterior. Les vísceres 

s’extrauen i es dipositen en una placa de petri amb un poc d’aigua per ser analitzades 

minuciosament a la lupa binocular. Els possibles paràsits que s’hi troben s’analitzaran 

morfològicament al microscopi o es preservaran en alcohol de 70º per una anàlisi posterior. 

 

Digestió pèpsica del peix 

Una vegada eviscerat el peix i retirada l’espina dorsal, es procedeix a digerir artificialment 

la musculatura, introduint-la en un got de precipitats d’un litre de capacitat i que contindrà 

el líquid de digestió. La digestió es durà a terme en un bany a 37º C durant 45 minuts i amb 

agitació cada 10 minuts. Una vegada finalitzada la digestió, es tamisarà tota la mostra, amb 

una gasa i un colador, i es recollirà la musculatura digerida per analitzar-la repartida en 

plaques de petri amb aigua. Els possibles paràsits que s’hi troben s’analitzaran 

morfològicament al microscopi o es preservaran en alcohol de 70º per una anàlisi posterior. 

 

Líquid de digestió: 

- 10 ml d’àcid clorhídric al 35% 

- 5 g de pepsina comercial, força 1:2.500 

- Aigua, csp 1.000 ml 
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Pràctica 7.- Helmints deteriorants i artròpodes d’interès alimentari 

Paràsits deteriorants: paràsits presents en aliments, com a propis o com a contaminants, 

però que no són infestants, en la forma parasitària present, per a l’espècie humana. Entre 

ells cal destacar: els oocists dels protozous del gènere Eimeria, ja observats a la pràctica de 

protozous contaminants; les formes adultes hepàtiques dels trematodes digenis Fasciola 

hepatica i Dicrocoelium dendriticum; els cists hidatídics dels cestodes Echinococcus 

granulosus i Echincococcus multiclocularis, i alguns plerocercoids no pseudofil·lidis, ja 

observats a la pràctica de paràsits propis de productes piscícoles; els adults intestinals i 

viscerals de nematodes del ramat domèstic; i artròpodes presents en aliments 

emmagatzemats, els quals s’analitzaran a la segona part d’aquesta pràctica. 

Dicrocoelium dendriticum: trematode digeni de cicle indirecte, amb formigues com a 

segon hoste intermediari i herbívors com a hoste definitiu, entre ells l’espècie humana. Les 

formes adultes, amb morfologia típica dels trematodes digenis, es caracteritzen per la seua 

forma lanceolada, una mida aproximada de 1 cm, i presentar l’organografia sexual al 

primer terç anterior del cos. L’adult es pot trobar principalment al fetge del ramat oví, però 

també del ramat boví. 

Fasciola hepatica: trematode digeni de cicle indirecte, amb un caragol semiaquàtic com a 

únic hoste intermediari, però amb metacercàries lliures en aigües i vegetals com a forma 

infestant de mamífers herbívors que actuen com a hoste definitiu, entre ells l’espècie 

humana. Les formes adultes, amb morfologia típica dels trematodes digenis, es 

caracteritzen per la seua forma més ampla que li confereix aspecte de fulla, però, amb una 

part anterior més estreta (conoide), una mida de 2-3 cm, i presentar l’organografia sexual i 

el sistema digestiu totalment ramificats i ocupant la totalitat del cos. L’adult es pot trobar 

principalment al fetge del ramat boví, però també del ramat oví. 

Fasciola   hepatica
(2-3 cm)

Dicrocoelium   dendriticum
(1 cm)  
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Echinococcus granulosus i Echinococcus multilocularis: cestodes ciclofil·lidis de cicle 

indirecte, amb mamífers herbívors, inclosa l’espècie humana, i petits mamífers 

respectivament com a únic hoste intermediari, els quals s’infesten amb la ingesta de l’ou 

que elimina l’hoste definitiu, cànids i raboses respectivament. A la cavitat abdominal i 

toràcica dels hostes intermediaris es desenvolupa un cist policèfal, el cist hidatídic en E. 

granulosus en herbívors, i el cist multilocular en E. multilocularis en petits mamífers. 

Aquests estadis larvaris sols són infestants per a l’hoste definitiu, i la seua presència junt a 

les vísceres del ramat domèstic obliga a la seua retirada del mercat, pel deteriorament 

visual i de la pròpia víscera afectada que suposa la seua presència, de vegades de fins a 15-

20 cm de diàmetre. A l’interior d’aquests estadis larvaris hi ha milers de protoescòlexs, 

futurs cestodes adults, disposats en vesícules de diferents tipus. A la pràctica s’observaran 

talls histològics de cists hidatídics i de cists multiloculars. 

 

Arenetes de cist hidatídic: la punció dels cists hidatídics permet extreure part del líquid 

intern. Centrifugat aquest líquid i feta una preparació extemporània o permanent, com és el 

cas de la pràctica, s’hi poden observar els protoescòlexs microscòpics en la seua forma 

invaginada o evaginada, que permeten confirmar que es tracta d’un cist hidatídic viable. 
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Artròpodes d’interès alimentari 

Els artròpodes, Phylum Arthropoda, són un grup d’invertebrats, entre els quals podem 

trobar crustacis, àcars i insectes, i que poden actuar com a paràsits contaminants, com a 

paràsits deteriorants, com a hostes intermediaris infestants per contenir les formes 

parasitàries infestants, i com a productors de les anomenades malalties professionals 

d’origen alimentari. 

 

Artròpodes com a paràsits contaminants 

Piophila casei i altres larves de mosques contaminants: la mosca del formatge, Piophila 

casei, és una mosca que diposita els ous en productes rics en proteïnes que es deixen 

assecar a l’aire lliure, com ara formatges, carns i embotits o peix i derivats. Les larves es 

desenvolupen a l’interior de l’aliment i si són ingerides senceres pel consumidor poden 

travessar el tracte gastrointestinal i produir parasitacions anomenades miasis. Altres larves 

de mosques dels gèneres Eristalix, Musca, Muscina, Fannia, etc., també poden produir 

miasis d’origen alimentari, perquè les larves poden estar contaminant l’aigua (Eristalix 

tenax), vegetals i altres productes alimentaris (Musca domestica, Muscina stabulans, 

Fannia cannicularis, Fannia scalaris). 

 

Larves de Piophila casei – mosca del formatge  
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Artròpodes com a paràsits deteriorants 

Tyrophagus spp.: àcars que es desenvolupen al pernil durant el seu procés de curat i que 

produeixen el rebuig de bona part dels consumidors. Encara que no suposen un problema 

per a la salut humana malgrat la seua alta prevalència, la seua presència i algunes de les 

conseqüències organolèptiques que poden provocar en el pernil, fan que siga considerat un 

paràsit deteriorant de gran importància. 

 

 

 

Dermanyssus gallinae: àcars paràsits hematòfags d’aus, que en les gallines ponedores 

suposen, a més d’una important anèmia dels adults, un deteriorament important dels ous, ja 

que les taques de sang que s’hi presenten, provinents de les femtes dels àcars, són marques 

que no poden rentar-se i que romanen a l’ou de forma permanent, minvant la qualitat i el 

preu dels ous, fonamentalment, de gallina. 
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Larves de mosques: altres larves de mosques, diferents o no a les esmentades com a 

contaminants, poden produir en aliments que no han estat adequadament conservats un 

deteriorament important per la presència de larves que s’alimenten del producte afectat. 

Aquestes larves, de vegades i segons les espècies, també podrien causar miasis a l’espècie 

humana. Cal destacar-hi, a més de les mosques domèstiques (Musca, Muscina i Fannia), 

espècies dels gèneres Lucilia, Calliphora, Chrysomia, Sarcophaga, etc. 

 

 

Corcs i altres artròpodes de productes vegetals: els productes vegetals emmagatzemats, i 

fins i tot els envasats, sovint són atacats per insectes que s’hi alimenten, de vegades de 

forma molt específica. Els ous dels insectes poden estar presents en l’aliment des del seu 

origen, però poden no desenvolupar el seu cicle per manca de condicions adequades 

d’oxigen, humitat i temperatura. Tanmateix, una vegada obert l’envàs contenidor, en no 

preservar-se les condicions de conservació idònies, o per fallades al procés d’envasat, els 

insectes podran desenvolupar-se sense cap impediment i constituir un problema de 

deteriorament del producte, que acabarà sent rebutjat pel consumidor. 
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Artròpodes com a hostes intermediaris 

Cyclops spp.: crustacis microscòpics que actuen com a hoste intermediari de vàries 

espècies d’helmints infestants per a l’espècie humana en ser ingerits els exemplars infestats 

amb l’aigua de beguda. Diferents espècies de Cyclops són portadores de formes 

parasitàries infestants per a les persones en actuar com a primer hoste intermediari de 

cestodes pseudofil·lidis del gènere Spirometra i de nematodes del gènere Gnathostoma, i 

com a únic hoste intermediari del nematode, Dracunculus medinensis. El tractament de 

l’aigua amb halogenats (clor i iode) o la filtració amb una malla adequada són suficients 

per evitar la presència o la ingestió d’aquests crustacis. 

 
 

Tenebrium molitor i Tribolium confusum: són els escarabats de la farina, ja que solen 

aparèixer entre els grans de blat i d’altres cereals, tant en estat larvari com adult. Sovint 

poden no ser retirats d’entre el gra i ser mòlts junt amb ell per obtenir la farina. A la seua 

cavitat general poden contenir, entre d’altres, cisticercoids de les espècies Hymenolepis 

nana i Hymenolepis diminuta, per a les quals fan la funció d’hoste intermediari. Si el 

cisticercoid queda lliure entre la farina després de moldre el gra de blat i la cocció 

d’aquesta no és suficientment elevada per matar-los, les persones que ingereixen la farina o 

productes derivats poden infestar-se amb aquests cestodes. 

Tenebrium molitor Tribolium confusum  
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Artròpodes com a productors de malalties professionals d’origen alimentari 

Alguns artròpodes presents en aliments no són hostes intermediaris de cap paràsit, però 

poden comportar-se com a paràsits humans, sobretot en aquelles persones que treballen 

amb animals infestats o amb productes vegetals, especialment el gra emmagatzemat, 

contaminats, produint-los malalties de tipus professional d’origen alimentari, especialment 

per manipulació dels aliments sense la protecció adequada. 

 
Sarcoptes scabiei: aquest àcar microscòpic és el productor de la sarna humana. Tanmateix, 

existeixen subespècies animals que també poden produir, per contacte amb l’animal 

infestat, sarna a les persones, encara que de forma menys patògena que la produïda per la 

subespècie humana. Una protecció adequada en manipular els animals, vius o morts, pot 

ser una mesura preventiva suficient per evitar la infestació. 

 
 
Pyemotes tritici i Pyemotes ventricosus: àcars microscòpics productors d’importants 

dermatitis a les persones que entren en contacte amb el gra emmagatzemat. Els àcars 

s’alimenten de larves d’insectes que també viuen als magatzems de gra. La mesura 

preventiva més efectiva és la desinsectació dels graners o d’altres espais de magatzem de 

gra. La desaparició de la venda a l’engròs a les zones rurals ha provocat una important 

disminució de la prevalència d’aquesta parasitosi de tipus professional. 
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Pràctica 8.- Muntatge permanent d’helmints per a l’estudi microscòpic 

Les formes larvàries i els adults dels helmints s’han de conservar, una vegada extrets del 

seu hoste, en un líquid conservant, preferentment alcohol de 70º, amb una etiqueta que 

continga la informació, escrita en tinta resistent a l’alcohol o amb llapis, corresponent a: la 

data i lloc de recol·lecció; l’hoste de què prové; el microhàbitat on es va trobar el paràsit; 

l’espècie del paràsit, si es coneix; i un codi d’identificació individualitzat per cada mostra, 

per exemple els dos darrers dígits de l’any (12), els dos dígits del mes (08), els dos dígits 

del dia (10), i els dos dígits corresponents a l’ordre d’obtenció del paràsit d’eixe mateix dia 

(01), i per tant el codi seria 12081001. 

En funció de la mida del paràsit i de les estructures que es vulguen observar, serà o no 

necessari dur a terme el muntatge de la forma parasitària de l’helmint per realitzar el 

diagnòstic amb el microscopi òptic. 

Els nematodes no poden ser muntats en preparacions permanents, sols en preparacions 

extemporànies: es diposita la larva o l’adult en un portaobjectes amb unes gotes de 

lactofenol, líquid aclaridor, que en uns minuts esbandirà la cutícula externa i permetrà la 

visualització de les estructures internes. 

Els platihelmints (trematodes i cestodes) poden ser muntats en preparacions permanents, 

prèvia coloració i deshidratació en bateria d’alcohols. 

Coloració: tant els trematodes com els cestodes poden tenyir-se amb un colorant específic, 

la base dels quals és un carmí comercial. El colorant utilitzat per als trematodes és el 

“Carmí Boràcic Alcohòlic de Grenacher”, i per als cestodes el “Carmí Clorhídric 

Alcohòlic”. El platihelmint s’ha de submergir durant 24 hores en una placa de petri amb el 

colorant. 

Diferenciació: finalitzat el període de coloració, s’extraurà el platihelmint del colorant i es 

dipositarà en una altra placa de petri amb alcohol de 70º. L’helmint anirà decolorant-se, 

eliminant l’excés de colorant. Una vegada eliminat el colorant excedent i amb alcohol nou, 

es procedirà a la diferenciació del platihelmint sota la lupa binocular afegint gota a gota i 

de forma controlada un poc d’àcid clorhídric. Aquest procés requereix certa experiència 

per obtenir resultats satisfactoris.  
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Deshidratació: el procés de deshidratació dels platihelmints es realitza amb una bateria 

d’alcohols en placa de Petri, als quals romandran un temps prèviament estipulat, 

habitualment 5 minuts, en funció de la mida de la forma paràsita. Si fóra necessari, durant 

el procés de deshidratació, amb l’ajuda de dos pinzells, els platihelmints seran redreçats a 

la forma original per permetre’n el posterior muntatge permanent. Posteriorment el 

platihelmint serà sotmès a un procés d’aclariment, també en placa de Petri, habitualment 

amb xilè: 

 

 Alcohol de 70º 5-10 minuts 

 Alcohol de 95º 5 minuts 

 Alcohol de 100º 5 minuts 

 Alcohol butílic 5 minuts 

 Xilè 5 minuts 

 

Muntatge: finalitzat el procés de deshidratació i aclariment dels platihelmints es realitza el 

muntatge permanent pròpiament dit. Es prepararà un portaobjectes al centre del qual es 

dipositarà una quantitat de medi de muntatge (bàlsam del Canadà o una resina sintètica), 

determinada per la mida i el gruix del paràsit. A continuació es submergirà el platihelmint 

dintre del bàlsam i es cobrirà amb el cobreobjectes, amb l’ajuda d’unes pinces i evitant la 

formació de bombolles d’aire. La preparació, a l’igual que els vials amb líquid conservant, 

haurà de tenir una etiqueta adhesiva que continga la informació corresponent a: la data i el 

lloc de recol·lecció; l’hoste de què prové; el microhàbitat on es va trobar el paràsit; 

l’espècie del paràsit, si es coneix; i un codi d’identificació individualitzat. 

Ovis aries

Albocàsser - Maestrat

Conductes biliars

Dicrocoelium
dendriticum

12081001
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Examen de les pràctiques de laboratori 

El darrer dia de les pràctiques de laboratori tindrà lloc l’examen, la nota del qual representa 

el 20% de la nota final de la matèria Parasitologia alimentària. 

L’examen és individualitzat per a cada estudiant i consistirà en la identificació, al 

microscopi o la lupa binocular, de 6 mostres de formes parasitàries presents en aliments. 

En alguns casos s’indicarà la procedència de la mostra, mentre que en altres casos la 

resposta l’haurà de donar cada estudiant. 

A continuació es mostren alguns exemples, amb les respostes en negreta: 

 

Tipus de Mostra:  Aigües fruites i verdures 

Espècie paràsita:  Blastocystis hominis 

Nom de l'estadi parasitari: Cist  Aquesta forma és infestant?: Sí 

Tipus de Mostra: tall histològic de carn de porc 

Espècie paràsita:  Sarcocystis suihominis 

Nom de l'estadi parasitari: Sarcocist  Aquesta forma és infestant?: Sí 

Tipus de Mostra: verdures semiaquàtiques comestibles 

Espècie paràsita:  Fasciola hepatica 

Nom de l'estadi parasitari: Metacercària  Aquesta forma és infestant?: Sí 

Tipus de Mostra:  Aigües fruites i verdures 

Espècie paràsita:  Ascaris lumbricoides 

Nom de l'estadi parasitari: Ou  Aquesta forma és infestant?: Sí 

Tipus de Mostra: pa de motlle per a entrepà 

Espècie paràsita:  Hymenolepis nana / Hymenolepis diminuta 

Nom de l'estadi parasitari: Cisticercoid  Aquesta forma és infestant?: Sí 

(OBSERVA EL VIAL AMB LA LUPA) 

Tipus de Mostra: canals biliars i hepàtics de fetge de corder 

Espècie paràsita:  Dicrocoelium dendriticum 

Nom de l'estadi parasitari: Adult  Aquesta forma és infestant?: No 




