
RESUM: 

El principal objectiu d’aquest treball ha sigut la determinació de la presència o absència de 
nematodes anisàkids en peix provinent de l’aqüicultura del litoral espanyol. 

Per a l’estudi s’han utilitzat diferents tècniques de detecció: visualització directa, digestió àcida i 
visualització amb UV. S’han estudiat un total de 4.080 mostres de peix provinent de granges del 
litoral espanyol en un estudi dividit en dues fases. A més, s’ha realitzat un estudi per la determinació 
de la presència de nematodes anisàkids en peix provinent de la pesca extractiva de la Comunitat 
Valenciana. A aquest treball s’han estudiat 217 individus mitjançant la tècnica de la visualització 
directa. 

Els resultats obtinguts, mitjançant les tècniques diagnòstiques utilitzades, indiquen l’absència de 
larves d’anisàkids als peixos d’aqüicultura criats a Espanya, independentment del sistema de 
producció, la localització geogràfica i l’estació de l’any. 

De les mostres provinents de l’aqüicultura s’han analitzat les següents espècies: orada (1.741), 
llobarro (907), anguila (601), truita arc de Sant Martí (441), corball (246) i rèmol empetxinat (144). 
Semblants resultats han sigut obtinguts per altres autors amb anterioritat (Kapota, 2012; Peñalver et 
al., 2010). 

Els mètodes de processat de les matèries primes utilitzades a la fabricació dels pinsos extrusionats 
per a l’aqüicultura, principalment les utilitzades per la fabricació de farines i olis de peix, impedeixen 
la transferència d’anisàkids viables mitjançant els pinsos extrusionats. 

No obstant això, al peix provinent de la pesca extractiva, assimilable a les espècies sinantròpiques de 
les granges aqüícoles, la prevalència ha sigut del 5,53 %. 

Es confirma la hipòtesi que la forma de cria i alimentació dels peixos criats a Espanya minimitza la 
possibilitat de la presència de nematodes anisàkids en els mateixos, de manera que el risc d’una 
transmissió a l’ésser humà d’aquests paràsits pel consum de peix d’aqüicultura es insignificant. 

A les granges d’aqüicultura del litoral espanyol es donen les condicions que serien necessàries per la 
presència de nematodes anisàkids al peix: presència de hospedadors definitius de nematodes 
anisàkids; presència de hospedadors paratènics de nematodes anisàkids; presència d’hospedadors 
intermediaris, ja que es tanca el cicle del paràsit; cria d’espècies sensibles a les instal·lacions del 
litoral espanyol. 

Malgrat això, no s’han trobat larves d’anisàkids, pel que es pot concloure que l’absència de larves de 
nematodes anisàkids no es deguda a que les espècies de cultiu criades no són sensibles, ni a 
l’absència de nematodes a les aigües on es crien, ja que hi han hospedadors definitius, intermediaris i 
paratènics, sinó a les condicions de cultiu i d’alimentació utilitzades a les granges marines del litoral 
espanyol. 

Tot i que no es pot descartar totalment la seua presència, en les condicions de cria de peix actualment 
utilitzades a Espanya, la probabilitat de trobar larves d’anisàkids a aquestos peixos es pràcticament 
nul·la. Per tant, el consum de peix provinent de l’aqüicultura espanyola no representa un risc 
significatiu d’infecció del consumidor per larves d’anisàkids i disminueix el risc de sensibilització al 
paràsit. 

 

 

  


