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3 Abstract 

Livestock production is an important economic sector worldwide, aiming to satisfy 

the food demand of a growing global population. In intensive livestock production 

systems, the use of veterinary drugs has become a routine to prevent and control 

the outbreak of animal diseases and achieve the highest output at the lowest cost. 

Antimicrobial agents, including antibacterials and antiparasitics are, by far, the most 

widely administered group. Oral pharmaceutical forms applicable for mass treatment 

are the most common practice, either premixes for the preparation of medicated 

feed in feed mills, or oral powders to be blended with feeds at the farms. These 

management practices may result in cross-contamination of non-target 

feedingstuffs. The unawareness of feeding animals with contaminated feeds may 

compromise the animal and human health. Adverse effects for consumers are 

related to the occurrence of antimicrobial residues in animal food products (meat, 

milk, eggs, etc.), which can lead to the global issue of the selection of resistant 

bacteria. In order to guarantee a high level of public health protection, the European 

Union has implemented a legal framework which covers the whole food chain, 

including animal feeds. Thus, extensive regulatory monitoring programs are in place 

to ensure that feeds reaching the market pose no risk for food safety. 

In this context, the present thesis has focused on the analysis of antimicrobial 

agents in animal feeds. To begin with, a review on this subject was carried out in 

collaboration with the Agri-Food Laboratory of Cabrils (LAC) and the Agri-Food 

Institute of Research and Technology (IRTA), both ascribed to the Department of 

Agriculture of the Government of Catalonia. In this review, a general introduction to 

the feed industry and the unavoidable problem of cross-contamination is presented, 

followed by a description of the current legal framework and the analytical methods 

employed in this field. The challenges faced by official control laboratories in the 

development and validation of methods are also highlighted. Based on the outcome 

it can be stated that there is a lack of published methods available for the analysis of 

antimicrobials in feeds.  

Then, three methods based on liquid chromatography were developed: two 

multiresidue methods by fluorescence detection for the determination of 

sulfonamides and fluoroquinolones, and a method based on tandem mass 

spectrometry detection (MS/MS) for the confirmatory analysis of a wide range of 

antimicrobials, belonging to various families in a single run. In all cases, the optimal 

conditions for the extraction, chromatographic separation and detection were 
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studied. The development of the multiclass method was carried out in the LAC. It 

allowed to encompass all the methods implemented in the laboratory for the official 

controls of antimicrobials in feeds, and also to include new compounds and families. 

Finally, high-resolution mass spectrometry (HRMS) is nowadays an emerging 

technique in routine laboratories. In this field, an automated algorithm for the 

correlation of precursor and product ions derived from a single-stage Orbitrap mass 

analyzer is presented.  
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7 Introducció 

1.1. Agents antimicrobians en producció animal 

Actualment, la Unió Europea (UE) és una de les principals regions ramaderes del 

món, sent Alemanya, Espanya i França, els principals països productors [1]. 

S’estima que l’any 2012, el sector ramader va generar un total de 148 bilions €, xifra 

que representa un 40 % del valor econòmic de l’activitat agrícola i ramadera dels  

27 estats membres de la UE (UE-27) (Figura 1.1). Aquest alt nivell de producció és 

possible gràcies als sistemes d’explotació intensiva d’animals, els quals es 

caracteritzen per concentrar grans quantitats de bestiar en espais reduïts. No 

obstant, aquest tipus de pràctica priva els animals del seu comportament natural, fet 

que els comporta, entre d’altres conseqüències, una debilitació del sistema 

immunitari que afavoreix l’aparició de malalties. L’ús de medicaments veterinaris per 

garantir la salut i el benestar dels animals esdevé, per tant, un factor clau d’una 

banda, per mantenir la viabilitat i l’eficiència de la indústria ramadera i d’altra banda, 

per reduir el risc de transmissió de malalties als consumidors i augmentar així la 

seguretat de la cadena alimentària.  

Figura 1.1. Producció agrícola i ramadera a la UE-27 l’any 2012 [1]. 

A la UE, la producció, comercialització, distribució i utilització de medicaments 

veterinaris es troba regulada per un codi comunitari d’aplicació a tots els estats 

membres establert en la Directiva 2001/82/CE [2]. Entre els diferents tipus de 

medicaments veterinaris (agents antimicrobians, �-agonistes, hormones, 

tranquil·litzants, etc.), els agents antimicrobians són els més emprats [3]. Aquests 
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es defineixen com les substàncies químiques naturals o sintètiques capaces, a 

baixes concentracions, d’eliminar microorganismes com bacteris, paràsits, fongs o 

virus, o simplement d’inhibir-ne el creixement i la proliferació sense destruir-los. 

Segons el substrat sobre el qual actuen poden classificar-se en: 

� Agents antibacterians 

� Agents antiparasitaris 

� Agents antifúngics o antimicòtics 

� Agents antivírics 

Els agents antimicrobians d’origen natural (obtinguts a partir de microorganismes) 

reben també el nom d’antibiòtics, mentre que els obtinguts sintèticament s’haurien 

d’anomenar quimioteràpics. No obstant, en l’actualitat, la distinció entre antibiòtic i 

quimioteràpic no és tan senzilla, ja que alguns agents antimicrobians es poden 

obtenir més fàcilment per síntesi química que mitjançant processos de fermentació. 

A més, mitjançant la modificació de l’estructura química d’agents antimicrobians 

naturals és possible produir també agents semisintètics, de manera que el terme 

antibiòtic sovint és emprat de forma genèrica per designar totes les substàncies 

amb activitat antimicrobiana independentment del seu origen.  

1.1.1. Usos i vies d’administració 

El descobriment dels primers agents antimicrobians va ser, des del punt de vista 

mèdic, un dels avanços més importants del segle XX. La seva aplicació en 

veterinària es va iniciar pràcticament al mateix temps que en medicina humana, és 

a dir, ara fa més de 80 anys. Actualment, es poden emprar en animals productors 

d’aliments amb les següents finalitats: 

� Terapèutica, per al tractament d’infeccions diagnosticades en un animal o 

grup d’animals malalt;  

� Metafilàctica, per al tractament d’un grup d’animals quan alguns dels individus 

presenten els primers signes de malaltia i pel control de la propagació de la 

infecció en la resta d’animals sans del grup en contacte; 
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� Profilàctica, per a la prevenció de l’aparició d’infeccions en un animal o grup 

d’animals sans però que tenen un alt risc de contreure’n per determinades 

circumstàncies (espècies animals sensibles a certs agents infecciosos, 

intervencions quirúrgiques, transport, deslletament, etc.). 

En tots els casos, l’administració pot tenir lloc per diferents vies:  

� Via oral a través de premescles medicamentoses o pols orals incorporades 

als pinsos o bé mitjançant solucions orals o pols hidrosolubles dissoltes en 

l’aigua de beguda; 

� Via parenteral per mitjà d’injeccions subcutànies, intramusculars, 

intravenoses, etc.; 

� Via intramamària, intrauterina, tòpica, nasal, etc. 

En ramaderia intensiva però, l’administració per via oral a través de pinsos 

medicamentosos és la forma més emprada [4]. Amb finalitat terapèutica, els agents 

antimicrobians són administrats en dosis relativament altes (de l’ordre de 100 a 

1000 mg kg–1) durant períodes curts de temps, i sota el control i la prescripció d’un 

veterinari. A més, tot i que el bestiar malalt sovint disminueix dràsticament el 

consum de pinso, l’administració sol fer-se de manera col·lectiva, és a dir, sobre tots 

els animals que es troben en una mateixa nau. En conseqüència, en un moment 

determinat, s’estan medicant tant animals amb els primers signes o símptomes clars 

de la malaltia com animals sans, amb marcades diferències en el consum de pinso 

i, paral·lelament en la quantitat de principi actiu ingerit. Això comporta que mentre 

uns animals s’estan submedicant, d’altres estan rebent una medicació innecessària. 

Tanmateix, un canvi en aquest tipus de pauta, vers la intervenció individual sobre 

l’animal malalt, és sovint inviable sobretot quan es tracta de cents o milers d’animals 

que s’han de medicar amb l’aparició dels primers signes de malaltia, ja que de no 

fer-se així, els nivells de mortalitat podrien arribar a ser molt elevats. 

A més, i fins fa relativament pocs anys, alguns agents antimicrobians també podien 

ser utilitzats en producció animal com a promotors de creixement. Amb aquesta 

finalitat, eren administrats com a additius en els pinsos sense necessitat de 

prescripció veterinària i en dosis subterapèutiques (entre 30 i 100 mg kg–1) durant 

llargs períodes de temps. Aquestes concentracions, encara que baixes, provoquen 

modificacions de la flora intestinal, donant lloc a una major absorció de nutrients que 
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es tradueix en un augment del ritme de creixement i del pes de l’animal (2-5 % 

segons l’espècie) amb un menor consum de pinso. Alhora exerceixen també una 

funció profilàctica, encara que secundària, reduint el risc d’infeccions subclíniques i 

disminuint les taxes de mortalitat. Tot això, comporta un augment de la productivitat 

i una disminució dels costos [4, 5]. Aquests efectes, que es van observar per 

primera vegada l’any 1949 en pollastres alimentats amb subproductes de la 

fermentació resultants de la producció de clortetraciclina, es van estendre 

ràpidament a altres agents antimicrobians i espècies animals fins a convertir-se en 

una pràctica habitual en la majoria d’explotacions ramaderes. Això no obstant, ja 

des de l’inici es va obrir un fort debat sobre l’augment de casos de resistència 

microbiana en medicina humana i la possible relació amb el seu consum continuat 

com a promotors del creixement en medicina veterinària. Així doncs, seguint el 

principi de precaució la UE va iniciar la revocació progressiva dels agents 

antimicrobians autoritzats com a promotors de creixement, especialment d’aquells 

que també podien ser utilitzats en medicina humana o veterinària, o que 

seleccionessin resistències creuades. El procés finalitzà l’any 2006, en què el 

Reglament (CE) 1831/2003 [6] va prohibir l’ús d’agents antimicrobians, a excepció 

dels coccidiostàtics i els histomonòstats, com a additius en l’alimentació animal.  

Els agents antibacterians i els antiparasitaris són les dues classes d’agents 

antimicrobians més utilitzades en medicina veterinària [3].  

1.1.2. Agents antibacterians 

Els agents antibacterians són els agents antimicrobians capaços d’inhibir el 

creixement i la proliferació de bacteris (efecte bacteriostàtic) o fins i tot d’eliminar-los 

(efecte bactericida).  

Dades de l’Agència Europea del Medicament (EMA, de European Medicines 

Agency) van estimar en 8420 tones les vendes d’agents antibacterians destinats a 

animals d’abastament en 25 dels 27 estats membres de la UE l’any 2011 (UE-25) 

[7]. En la Figura 1.2 es pot comprovar que els països amb una producció animal 

més elevada es troben, com a conseqüència, entre els països amb un consum més 

elevat. Així doncs, Espanya se situa en segona posició amb un volum de vendes 
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nucleics, o bé desestructurant les membranes lipídiques que els separen de 

l’entorn. El coneixement del seu mecanisme d’acció ajuda a predir el tipus d’activitat 

antibacteriana, la possibilitat de sinèrgia amb altres fàrmacs i, en certa mesura, els 

seus efectes adversos [8].  

Taula 1.1.�Mecanisme d’acció dels diferents agents antibacterians [9, 10].

Mecanisme d’acció Efecte 
antibacterià 

Famílies emprades en 
medicina veterinària 

Inhibició de la síntesi de la paret cel·lular 

Actuen inhibint la síntesi o el transport de 

precursors del peptidoglicà que conforma la 

membrana de la paret bacteriana o bé inhibint 

la seva organització estructural.  

Bactericida Cefalosporines 

Glicopèptids 

Penicil·lines* 

Polipèptids (bacitracina*) 

Inhibició de la síntesi d’àcids nucleics 

Interfereixen en la transcripció i replicació de 

l’àcid desoxiribonucleic bacterià (DNA, de 

deoxyribonucleic acid) o la polimerització dels 

àcids nucleics. 

Bactericida Nitrofurans* 

Nitroimidazoles 

Quinolones* 

Quinoxalines* 

Inhibició de la síntesi proteica 

S’uneixen a les subunitats 30S o 50S del 

ribosoma bacterià bloquejant diferents fases 

de la síntesi de proteïnes (activació, 

formació del complex inicial, transpeptidació, 

translocació, etc.). 

Bacteriostàtic Amfenicols* 

Aminoglicòsids  

Lincosamides* 

Macròlids* 

Pleuromutilines* 

Tetraciclines* 

Alteració de la membrana citoplasmàtica 

Actuen desorganitzant la membrana o 

produint-li porus, comprometen així la seva 

integritat i permeabilitat. 

Bactericida Polipèptids (polimixines) 

Bloqueig de la síntesi de factors 
metabòlics 

Es tracta de molècules estructuralment 

anàlogues a diferents metabòlits essencials 

per a la síntesi d’àcids nucleics. 

Bacteriostàtic Diaminopirimidines* 

Sulfamides* 

* Famílies d’agents antibacterians estudiades en aquesta tesi. 
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En general, cada grup actua preferentment exercint un dels dos efectes (bactericida 

o bacteriostàtic), encara que de vegades, un mateix agent antibacterià pot 

comportar-se d’ambdues maneres, depenent de la concentració que assoleixi en el 

punt d’actuació o de la seva afinitat pel punt d’actuació d’un determinat bacteri [10].  

Entre les diferents classes d’agents antibacterians, les tetraciclines, les penicil·lines 

i les sulfamides, en aquest ordre, són les més emprades en producció animal 

(Figura 1.3).  

Figura 1.3. Distribució per famílies de les vendes d’agents antibacterians (percentatges 

sobre les tones totals) destinats a producció animal l’any 2011 a: (A) UE-25 i (B) Espanya [7]. 
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Pel que fa a les vies d’administració, aproximadament un 90 % de les vendes 

d’agents antibacterians van correspondre a formes farmacèutiques d’administració 

oral, principalment pols orals (48 %) i premescles medicamentoses (36 %) i, en 

menor proporció a solucions orals (8 %), mentre que només un 7 % de les vendes 

van correspondre a formes injectables. No obstant, en la Figura 1.4 es pot observar 

com les proporcions entre aquestes quatre formes varia considerablement en funció 

del país considerat. Així mentre que a la majoria de països predomina 

l’administració col·lectiva, als països nòrdics (Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, 

Noruega i Suècia) preval el tractament individualitzat. D’altra banda, les diferències 

entre premescles i pols orals varien en funció de si el país utilitza pinsos 

medicamentosos preparats a les fàbriques per mitjà de premescles o preparats a 

les mateixes granges per l’addició directa de pols orals als pinsos. La resta del 

consum d’agents antimicrobians va correspondre bàsicament a preparats 

intramamaris i intrauterins. 

Figura 1.4. Distribució per països i formes farmacèutiques d’administració de les vendes 

d’agents antibacterians (percentatges sobre les tones totals) destinats a producció animal en 

la UE-25 l’any 2011 [7]. 

A continuació, es descriuen les diferents famílies d’agents antibacterians estudiades 

en la present tesi.   
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1.1.2.1. Sulfamides 

Les sulfamides, també anomenades sulfonamides, són agents antimicrobians 

sintètics, bacteriostàtics i d’ampli espectre, és a dir, actius envers una gran varietat 

de microorganismes grampositius i gramnegatius. Es van descobrir a la dècada de 

1930 i van ser els primers agents antibacterians eficaços en el tractament sistemàtic 

d’infeccions en l’ésser humà. En medicina veterinària s’utilitzen principalment en el 

tractament d’infeccions de les vies urinàries i respiratòries.  

El seu mecanisme d’acció es basa en la inhibició de la síntesi dels àcids nucleics 

bacterians secundària a la seva analogia estructural amb l’àcid p-aminobenzoic 

(PABA, de p-aminobenzoic acid) (Figura 1.5). Ambdós competeixen per l’enzim 

dihidropteorat sintetasa que intervé en el metabolisme de l’àcid fòlic, imprescindible 

per a la síntesi de precursors dels àcids nucleics bacterians [11, 12].  

Figura 1.5.�Via metabòlica bacteriana en què actuen les sulfamides i el trimetoprim. 
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Provenen de la sulfanilamida i la seva estructura bàsica consta d’un anell benzènic 

amb un grup sulfonamido al carboni 1 i un grup amino lliure al carboni 4 (Figura 

1.6). Les substitucions en el grup sulfonamido modifiquen les seves característiques 

farmacològiques. A partir de la sulfanilamida s’han sintetitzat un gran nombre de 

derivats que es diferencien per la duració de la seva acció. En la Figura 1.7 es 

mostren les estructures de les diferents sulfamides estudiades. 

Sulfanilamida Estructura general sulfamides

Figura 1.6. Estructura general de les sulfamides i del seu precursor. 
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Sulfabenzamida Sulfacetamida Sulfacloropirazina

Sulfaguanidina Sulfametizole Sulfamonometoxina

Sulfamoxole Sulfisomidina Sulfisoxazole

Figura 1.7. Substitucions (R) en el grup sulfonamido de les sulfamides estudiades en 

aquesta tesi. 

1.1.2.2. Diaminopirimidines 

Actualment, l’ús de les sulfamides soles és excepcional a causa de la seva baixa 

activitat comparada amb la d’altres agents antimicrobians i l’elevada resistència 

desenvolupada. No obstant, l’administració de manera conjunta amb components 

sintètics de la família de les diaminopirimidines, com ara el trimetoprim, potencia la 

seva activitat (Figura 1.8). Ambdós grups actuen per separat com a agents 

bacteriostàtics però en combinació són capaços d’exercir un efecte bactericida. 

Trimetoprim (TRI)

Figura 1.8.�Estructura de la diaminopirimidina estudiada. 
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El trimetoprim actua inhibint la síntesi dels àcids nucleics mitjançant la inhibició de 

l’enzim dihidrofolat reductasa que intervé en el metabolisme de l’àcid fòlic. El seu 

mecanisme d’acció és, per tant, similar al de les sulfamides, però actua en una 

etapa diferent (Figura 1.5). El bloqueig seqüencial de la mateixa via metabòlica per 

part de sulfamides i diaminopirimidines confereix a ambdós grups un efecte sinèrgic 

altament eficaç enfront d’un ampli espectre de microorganismes [11, 12].  

1.1.2.3. Quinolones 

Les quinolones són, des d’un punt de vista farmacològic, agents antimicrobians 

d’origen sintètic, bactericides i amb un ampli ventall d’acció. Aquestes han estat 

àmpliament emprades, tant en medicina humana com en veterinària, la qual cosa 

ha conduït a l’aparició d’alts nivells de resistència bacteriana. En producció animal 

s’utilitzen en el tractament d’infeccions urinàries, digestives i respiratòries causades 

per bacteris. 

Les quinolones actuen inhibint la síntesi dels àcids nucleics per mitjà de la inhibició 

d’enzims indispensables per a la replicació i la transcripció del DNA bacterià [13]. 

Químicament, són estructures bicícliques heteroaromàtiques, amb un nitrogen en la 

posició 1, un grup carboxil lliure en la posició 3 i un grup carbonil en la posició 4 

(Figura 1.9).  

Àcid nalidíxic Estructura general quinolones

Figura 1.9.�Estructura bàsica de les quinolones i del seu precursor. 

La presència dels grups carboxil i carbonil són fonamentals per a la seva activitat 

antibacteriana ja que són els que permeten la unió de les quinolones als enzims 

bacterians. A més, perquè el nucli bicíclic sigui actiu i la molècula tingui activitat 

biològica és necessari que el nitrogen de la posició 1 incorpori una cadena lineal o 
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cíclica. D’altra banda, els grups carbonil i carboxil conjugats són susceptibles de 

formar complexos amb cations metàl·lics divalents (Ca2+, Mg2+, etc.), fet que 

disminueix l’adsorció de les quinolones i per consegüent, la seva acció bactericida. 

La primera quinolona sintetitzada i emprada com a agent antiinfecciós va ser l’àcid 

nalidíxic l’any 1962 (Figura 1.9). Tanmateix, aquest compost presentava una baixa 

penetració intracel·lular i un espectre bacterià reduït. La relació existent entre 

l’estructura química i l’activitat biològica d’aquestes molècules ha motivat 

constantment la síntesi de compostos amb substituents diferents en l’estructura 

bàsica. La importància d’aquesta família d’agents antimicrobians rau, per tant, en 

les modificacions estructurals que, a partir de finals dels anys setanta, es varen 

introduir en la molècula d’àcid nalidíxic, donant lloc a un gran nombre d’agents 

antibacterians [14]. Així doncs, les quinolones, es poden classificar, segons s’indica 

en la Taula 1.2, en quatre grups o generacions en funció del moment de la seva 

síntesi i els radicals emprats per tal d’ampliar el seu espectre d’activitat 

antimicrobiana [15]. 

Taula 1.2. Classificació de les quinolones per generacions. 

Quinolones Exemples 

Primera generació 

Serien històricament les molècules més antigues, les quals defineixen 

els nuclis químics bàsics d’aquesta família d’agents antimicrobians. Es 

caracteritzen estructuralment per l’absència d’un àtom de fluor en la 

posició 6, a excepció de la flumequina, i pel seu reduït espectre 

d’activitat. 

Àcid nalidíxic 

Àcid oxolínic* 

Àcid pipemídic 

Flumequina* 

Segona generació 

Es caracteritzen fonamentalment per la presència d’un àtom de fluor en 

la posició 6 i d’un grup piperazinil o metil piperazinil en la posició 7 de la 

molècula, donant lloc a les denominades fluoroquinolones. La 

incorporació del fluor va representar un augment significatiu en 

l’activitat antibacteriana, mentre que el substituent de la posició 7 va 

permetre millorar les propietats farmacocinètiques.

En posició 1 els substituents més important són un grup ciclopropil o un 

anell benzènic mono o difluorat. 

Ciprofloxacina* 

Danofloxacina* 

Difloxacina* 

Enoxacina 

Enrofloxacina* 

Lomefloxacina 

Marbofloxacina* 

Norfloxacina* 

Ofloxacina 

Sarafloxacina* 
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Tercera i quarta generació 

Les quinolones que pertanyen a aquestes generacions expandeixen el 

seu espectre d’activitat. Mantenen el fluor en la posició 6 però 

presenten diferències estructurals en les posicions 7 i 8, que contenen 

substituents com pirrolidines i aminopirrolidines o halògens (fluor o 

clor), respectivament. 

Levofloxacina 

Tosufloxacina 

Clinafloxacina 

Trovafloxacina  

* Quinolones estudiades en aquesta tesi. 

La primera generació de quinolones, àcid oxolínic i flumequina, van ser aprovades 

per al seu ús en producció animal a l’inici dels anys 1980 i les fluoroquinolones a 

finals de la mateixa dècada i principis de 1990 [16]. L’estructura de les quinolones 

estudiades en la present tesi es mostra a la Figura 1.10. 

Flumequina (FLU) Àcid oxolínic (OXO) 

Quinolones de primera generació 

Ciprofloxacina (CIP) Difloxacina (DIF) 

Danofloxacina (DAN) Enrofloxacina (ENR)
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Marbofloxacina (MAR) Norfloxacina (NOR)

Sarafloxacina (SAR)

Quinolones de segona generació 

Figura 1.10. Estructura de les quinolones estudiades. 

1.1.2.4. Tetraciclines  

Les tetraciclines són agents bacteriostàtics d’origen natural o semisintètic. El seu 

ampli espectre d’activitat envers bacteris i protozous, juntament amb el seu baix 

cost, ha comportat que siguin els agents antimicrobians més emprats en medicina 

veterinària. S’utilitzen en el tractament d’infeccions respiratòries, gastrointestinals, 

genitourinàries i de la pell.  

Els primers membres d’origen natural d’aquesta família d’agents antimicrobians van 

ser descoberts a finals dels anys quaranta (clortetraciclina i oxitetraciclina). Altres 

tetraciclines es van identificar posteriorment, ja sigui com a molècules naturals 

(tetraciclina i demeclociclina) o com a productes semisintètics (metaciclina, 

doxiciclina i minociclina). En els darrers anys, a més, l’aparició de soques de 

bacteris resistents i de nous agents antimicrobians més eficaços en altres famílies i 

amb una millor tolerància, ha portat al desenvolupament d’una tercera generació de 

tetraciclines semisintètiques, les glicilciclines, per tal de restablir el potencial de la 

seva activitat [17].  
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Les tetraciclines actuen inhibint la síntesi de proteïnes bacterianes mitjançant la 

unió reversible a la subunitat ribosomal 30S dels bacteris i impedint la incorporació 

d’aminoàcids [12]. La seva estructura consta d’un nucli tetracíclic lineal (quatre 

anells benzènics), on s’uneixen diferents grups funcionals (Figura 1.11). Les 

diferències entre anàlegs rauen principalment en els substituents de les posicions  

5, 6 i 7. Les glicilciclines presenten a més substitucions en la posició 9. Tant el tipus 

de grups funcionals, com la configuració estereoquímica dels mateixos, són 

fonamentals a l’hora de definir la seva activitat biològica. Són també agents 

quelants forts i, per tant, les seves propietats antibacterianes i farmacocinètiques es 

veuen alhora influenciades per la formació de complexos amb cations metàl·lics 

com ara Ca2+, Mg2+, Al3+ i Fe2+. Entre les que es troben disponibles comercialment, 

la clortetraciclina, la doxiciclina, l’oxitetraciclina i la tetraciclina són les més 

administrades en animals de producció (Figura 1.11) [18].  

R1 R2 R3 R4

Clortetraciclina  

Doxiciclina 

Oxitetraciclina 

Tetraciclina

CTC 

DC 

OTC 

TC

Cl 

H 

H 

H 

CH3

H 

CH3

CH3

OH 

CH3

OH 

OH 

H 

OH 

OH 

H 

Figura 1.11.�Estructura bàsica de les tetraciclines i de les tetraciclines estudiades. 

1.1.2.5. Penicil·lines 

Les penicil·lines són agents antimicrobians d’origen natural o semisintètic, 

bactericides i d’ampli espectre d’acció. Pertanyen, juntament amb les 

Estructura general tetraciclines
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cefalosporines, els monobactams i els carbapenems, a la família dels �-lactàmics. 

Aquests constitueixen el grup més nombrós dins l’arsenal terapèutic i probablement 

el més emprat en medicina veterinària, per la qual cosa l’aparició de resistències ha 

esdevingut un problema d’ençà que es varen introduir en la pràctica clínica [19]. 

El seu mecanisme d’acció es basa en la inhibició de la síntesi de la paret cel·lular 

bacteriana mitjançant el bloqueig dels enzims implicats en l’organització estructural 

del seu principal component (peptidoglicà) [10]. Les penicil·lines deriven de l’àcid  

6-aminopenicil·lànic, constituït per un anell �-lactàmic unit a un anell tiazolidínic 

(Figura 1.12). La substitució a la cadena lateral del grup amino en posició 6 és la 

que defineix l’espectre antimicrobià i les propietats farmacològiques de cada un dels 

components de la família. El primer en ser descobert va ser la penicil·lina G l’any 

1928 per Alexander Fleming. 

Àcid 6-aminopenicil·lànic Estructura general penicil·lines

Figura 1.12.�Estructura general de les penicil·lines i del seu precursor. 

En la Figura 1.13 es mostra l’estructura química de les diferents penicil·lines 

estudiades en la present tesi. 

Oxacil·lina Cloxacil·lina Dicloxacil·lina 
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Penicil·lina G Penicil·lina V Ampicil·lina 

Figura 1.13. Substitucions (R) a la cadena lateral del grup amino de les 

penicil·lines estudiades.�

1.1.2.6. Macròlids 

Els macròlids són una àmplia família d’agents antimicrobians bacteriostàtics, 

naturals o semisintètics i d’ampli espectre d’acció. No obstant, a concentracions 

elevades, en medi alcalí o enfront de determinats bacteris poden comportar-se com 

a bactericides [20]. El primer macròlid natural obtingut va ser l’eritromicina l’any 

1952. Posteriorment, se’n varen obtenir altres de naturals, a partir dels quals s’han 

desenvolupat una gran quantitat de macròlids semisintètics amb l’objectiu de 

millorar la seva activitat i estabilitat.  

Els macròlids s’uneixen de manera reversible a la subunitat 50S ribosòmica i 

inhibeixen la síntesi de proteïnes per mitjà del bloqueig de la formació d’enllaços 

peptídics. Químicament, són molècules complexes formades per un anell lactònic 

macrocíclic, de 12 a 16 àtoms de carboni, unit mitjançant enllaços glicosídics a dos 

o més aminosucres bàsics o neutres [21].  

L’espiramicina va ser el primer macròlid emprat en veterinària a l’inici de la dècada 

de 1960, seguit de l’eritromicina i la tilosina a principis dels anys setanta  

(Figura 1.14). Al mateix temps, l’espiramicina i la tilosina es van començar a utilitzar 

com a promotors de creixement fins a la seva prohibició a la UE l’any 1999 com a 

additius en l’alimentació animal a causa de les resistències creuades amb d’altres 

macròlids emprats en medicina humana [22]. L’ús d’aquests tres macròlids amb 

finalitats terapèutiques i profilàctiques es troba encara autoritzat a diferents estats 

membres de la UE, entre ells Espanya. S’administren per al tractament de malalties 

infeccioses respiratòries i gastrointestinals. A través dels pinsos solen administrar-

se en combinació amb d’altres agents antimicrobians com ara la colistina o alguns 

aminoglicòsids, però també sulfamides, trimetoprim o oxitetraciclina [23].  
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Eritromicina (ERY)

Macròlid natural de 14 C 

Tilosina (TYL) 

Espiramicina (SPI) 

Macròlids naturals de 16 C

Figura 1.14.�Estructura dels macròlids estudiats.�
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1.1.2.7. Amfenicols 

Els amfenicols o fenicols són agents antimicrobians naturals, d’ampli espectre i 

bacteriostàtics, tot i que a concentracions elevades poden actuar com a 

bactericides. El cloramfenicol va ser el primer a obtenir-se de manera natural l’any 

1947, tot i que actualment es produeix sintèticament. Altres compostos de la família 

són el tiamfenicol i el florfenicol. Tots ells exerceixen el seu efecte inhibint la síntesi 

de proteïnes mitjançant la unió reversible a la subunitat 50S del ribosoma bacterià. 

Eviten la formació d’enllaços peptídics i el seu de lloc de fixació al ribosoma és molt 

proper al dels macròlids i les lincosamides, fet que afavoreix la inhibició competitiva 

entre si [11].   

Atès el seu perfil de toxicitat, el cloramfenicol és considerat un fàrmac de risc per a 

la salut humana. El seu ús en veterinària està, per tant, prohibit a la UE i en 

nombrosos països com ara els Estats Units d’Amèrica (EUA), Austràlia i Canadà, 

entre d’altres, des de finals de la dècada de 1980 i principis de 1990 [24]. El 

florfenicol que no presenta el grup nitro en posició para, responsable de la toxicitat 

del cloramfenicol, és el compost emprat actualment com a substitut (Figura 1.15). 

Cloramfenicol (CAP) Florfenicol (FLOR) 

Figura 1.15.�Estructura dels amfenicols estudiats. 

1.1.2.8. Lincosamides 

Les lincosamides són un grup d’agents antimicrobians d’origen natural, tot i que 

actualment s’obtenen mitjançant síntesi química. Poden ser bacteriostàtics o 

bactericides, depenent de la seva concentració i de l’espècie bacteriana de què es 

tracti [11]. La lincomicina va ser el primer compost aïllat, l’any 1962 (Figura 1.16). 

Modificacions posteriors de la seva estructura varen donar lloc a nous compostos 

de la família, com la pirlimicina i la clindamicina. Presenten propietats biològiques 
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similars a les dels macròlids, però amb estructura bàsica totalment diferent, la qual 

consta d’un aminoàcid unit a un aminosucre. Les lincosamides actuen inhibint la 

síntesi proteica per bloqueig de la formació d’enllaços peptídics a l’unir-se a la 

subunitat ribosòmica 50S. Tenen doncs, el mateix lloc diana a la subunitat 50S que 

els macròlids i els amfenicols.  

Lincomicina (LIN)

Figura 1.16. Estructura de la lincosamida estudiada. 

Actualment, a la UE només dues lincosamides, la lincomicina i la pirlimicina, estan 

autoritzades en espècies animals destinades a la producció d’aliments. S’utilitzen 

com a substàncies alternatives als macròlids per al tractament de malalties 

respiratòries i gastrointestinals. La lincomicina s’administra per via oral, parenteral o 

intramamària, sovint en combinació amb d’altres agents antimicrobians com ara 

l’espectinomicina i la neomicina de la família dels aminoglicòsids o la sulfadiazina 

quan s’afegeix als pinsos. En el cas de la pirlimicina només l’administració 

intramamària està permesa [23]. 

1.1.2.9. Polipèptids 

El grup d’agents antimicrobians polipeptídics inclou compostos com la bacitracina i 

les polimixines (polimixina B i polimixina E també anomenada colistina). La 

bacitracina, estudiada en aquesta tesi, és un agent bactericida d’origen natural aïllat 

per primera vegada l’any 1945 que actua en les fases inicials de la síntesi del 

peptidoglicà de la paret cel·lular bacteriana. És una mescla complexa de polipèptids 

cíclics (A-G), el component majoritari de la qual és la bacitracina A (Figura 1.17). La 

forma més emprada és la salt de zinc a causa de la seva major estabilitat. 
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Bacitracina A (BAC) 

Figura 1.17. Estructura del polipèptid estudiat. 

A la UE, l’autorització de l’ús de la bacitracina com a additiu promotor del 

creixement en pinsos va ser revocada l’any 1999, juntament amb l’espiramicina i la 

tilosina, per tal de preservar la seva eficàcia com a agent terapèutic en medicina 

humana [22].  

1.1.2.10. Nitrofurans 

Els nitrofurans són agents antimicrobians sintètics, bacteriostàtics i d’ampli 

espectre. Tot i actuar principalment contra bacteris, alguns protozous també són 

sensibles a la seva acció. Els cinc compostos principals d’aquesta família són la 

furaltadona, la furazolidona, la nitrofurazona, la nitrofurantoïna i el nifursol. La seva 

estructura consta d’un anell heterocíclic de 5 membres amb un grup nitro (NO2) en 

la posició 5. Els seu efecte es basa en la reducció del grup nitro al citoplasma 

bacterià amb la consegüent generació de derivats tòxics capaços de danyar el DNA 

per un mecanisme no del tot conegut. Al mateix temps, sembla ser que també 

interfereixen en la síntesi de proteïnes a l’unir-se a la subunitat 30S del ribosoma 

bacterià [10].  
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A finals de la dècada de 1980 i principis dels anys 1990, es va prohibir l’ús dels 

nitrofurans en animals destinats a la producció d’aliments a la UE i en nombrosos 

països com ara els EUA, Austràlia, Japó, Canadà i la Xina, a causa de la seva 

toxicitat [24]. El nifursol però, no va ser prohibit a la UE fins l’any 2002 [25]. Aquest, 

juntament amb la furaltadona, han estat els dos nitrofurans estudiats en la present 

tesi (Figura 1.18). Tot i la prohibició, un estudi recent demostra que a la Xina alguns 

nitrofurans són encara administrats de manera il·lícita a través dels pinsos [26].  

Furaltadona (FTD) 

Nifursol (NIF) 

Figura 1.18.�Estructura química dels nitrofurans estudiats. 

1.1.2.11. Quinoxalines 

Les quinoxalines són agents antimicrobians sintètics actius contra bacteris i alguns 

protozous. La seva activitat s’atribueix a la inhibició de la síntesi del DNA per mitjà 

d’un mecanisme no del tot conegut. No obstant, com en el cas dels nitrofurans, es 

postula que radicals lliures produïts en la reducció intracel·lular d’aquests 

compostos podrien inhibir la síntesi de nou DNA i danyar el ja existent [24].  

Les dues quinoxalines més emprades en veterinària, el carbadox i l’olaquindox 

(Figura 1.19), van ser prohibides a la UE a partir de l’any 1999 a causa de la seva 

toxicitat [27]. Això no obstant, el carbadox encara està autoritzat als EUA i 

l’olaquindox a Austràlia, on s’utilitzen en el tractament de malalties digestives en 

porcs. 
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Carbadox (CBX) Olaquindox (OLQ) 

Figura 1.19.�Estructura de les quinoxalines estudiades. 

1.1.2.12. Pleuromutilines 

Les pleuromutilines són agents antibacterians bacteriostàtics d’origen natural o 

semisintètic. El primer compost natural aïllat d’aquesta família fou la pleuromutilina, 

de la qual en derivaren posteriorment altres de semisintètics com la tiamulina i la 

valnemulina (Figura 1.20). El seu mecanisme d’acció es basa en la inhibició de la 

síntesi de proteïnes a l’unir-se a la subunitat 50S del ribosoma bacterià i inhibir 

l’enzim peptidil transferasa encarregat de la formació d’enllaços peptídics entre 

aminoàcids adjacents. No presenten aplicació en medicina humana. 

Tiamulina (TIA)

Valnemulina (VAL)

Figura 1.20.�Estructura de les pleuromutilines estudiades. 
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La tiamulina i la valnemulina van ser aprovades per al seu ús exclusiu en medicina 

veterinària els anys 1979 i 1999, respectivament. S’administren per via oral o 

parenteral en el tractament d’infeccions respiratòries i intestinals, especialment en 

porcs i en menor mesura en aus i conills [28]. 

1.1.3. Agents antiparasitaris  

Els agents antiparasitaris es troben, juntament amb els agents antibacterians, entre 

les classes d’agents antimicrobians més emprades en medicina veterinària [3]. 

Aquests són capaços d’eliminar i/o inhibir el creixement i la proliferació de paràsits. 

Dins dels agents emprats en el tractament de paràsits interns (endoparàsits) 

s’inclouen dos grans grups de fàrmacs: els antihelmíntics i els antiprotozoaris, entre 

els quals destaquen els benzimidazoles i els coccidiostàtics, respectivament. 

1.1.3.1. Benzimidazoles 

Els benzimidazoles són agents antiparasitaris emprats per combatre les infeccions 

intestinals causades per helmints o cucs (helmintiasis). Actuen interferint en el 

metabolisme energètic del paràsit inhibint l’absorció de glucosa, fet que comporta la 

mort de l’helmint per inanició. El primer compost de la família en ser descobert fou 

el tiabendazole l’any 1961.  

La seva estructura bàsica consta d’un anell benzimidazole, el qual en els diferents 

compostos actius presenta modificacions en les posicions 2 i 5 o en ambdues 

alhora (Figura 1.21) [29]. Els tres benzimidazoles estudiats en la present tesi han 

estat el fenbendazole, el flubendazole i l’oxibendazole (Figura 1.22).  

Anell benzimidazole 

Figura 1.21.�Estructura bàsica dels benzimidazoles.�
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Fenbendazole (FEN)

Flubendazole (FLUB) 

Oxibendazole (OXI) 

Figura 1.22.�Estructura química dels benzimidazoles estudiats. 

1.1.3.2. Coccidiostàtics 

Els coccidiostàtics són agents antiparasitaris eficaços per combatre la coccidiosi, és 

a dir, les infeccions intestinals causades per protozous de l’ordre dels coccidis. 

Aquests poden classificar-se en dos grans grups: els ionòfors i els no ionòfors.  

Els ionòfors són els coccidiostàtics d’origen natural obtinguts per fermentació. El 

primer en ser descobert va ser el lasalocid l’any 1951, seguit de la monensina, la 

salinomicina i la narasina al 1967, 1972 i 1975, respectivament (Figura 1.23). 

Posteriorment se’n descobriren altres com la maduramicina i la semduramicina. El 

primer en ser introduït en producció animal fou la monensina als anys setanta. Són 

àcids carboxílics polièters formats per una seqüència d’anells de tetrahidrofuran i 

tetrahidropiran. Actuen alterant la integritat de la membrana i pertorbant les 

condicions d’osmolaritat interna. Concretament, interfereixen en els sistemes de 

transport d’ions a través de la membrana augmentant el flux de cations monovalents 

(K+ i Na+) i divalents (Mg2+ i Ca2+) cap a l’interior de les cèl·lules, provocant-ne 

l’acumulació i per consegüent la mort dels coccidis. Aquest fet és possible gràcies a 

la conformació macrocíclica que adopten: hidròfila a l’interior, amb els grups polars 

orientats cap endins que els permeten incorporar els cations, i hidrofòbica en 

l’exterior, amb els grups no polars orientats cap enfora que els permeten creuar la 

bicapa lipídica. Són, per tant, macromolècules poc solubles en aigua.  
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Narasina (NAR)

Salinomicina (SAL) 

Monensina (MON) 

Coccidiostàtics ionòfors monovalents

Lasalocid (LAS) 

Coccidiostàtic ionòfor divalent
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Diclazuril (DCZ) Amprolium (AMP) 

4,4'-dinitrocarbanilida 2-hidroxi-4,6-
dimetilpirimidina

Clopidol (CLOP) Nicarbazina (NCZ) 

Decoquinat (DCQ) 

Coccidiostàtics no ionòfors

Figura 1.23. Estructura dels coccidiostàtics estudiats. 

D’altra banda, els coccidiostàtics no ionòfors són produïts per síntesi química. 

Pertanyen a famílies molt diverses, i per tant, presenten mecanismes d’acció 

diferents i sovint poc estudiats i/o coneguts. En la Figura 1.23 es mostra l’estructura 

dels coccidiostàtics no ionòfors estudiats. El diclazuril, el decoquinat, el clopidol 

(també anomenat metilclorpindol) i la nicarbazina pertanyen a la família dels 

acetonitrils de benzè, les quinolones, les piridones i les carbanilides, 

respectivament, mentre que l’amprolium és un anàleg de la tiamina [30].  

La coccidiosi és una malaltia que afecta principalment les aus de corral (gallines, 

pollastres, galls d’indi, etc.) i els conills, i en menor proporció els porcins i els bovins. 

És altament contagiosa i de no controlar-se pot comportar la mort de les espècies 

més sensibles. Per evita-ho, els coccidiostàtics són administrats com a additius en 

els pinsos de manera continuada des dels primers dies de vida, ja que són capaços 

d’inhibir la reproducció dels paràsits però no d’eliminar-los totalment. El motiu pel 
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qual la UE no va prohibir, a través del Reglament (CE) 1831/2003 [6], el seu ús com 

a additius a partir de l’any 2006 rau en el fet que la seva funció profilàctica preval 

sobre la seva activitat en la microflora intestinal, la qual es considera secundària i 

residual, mentre que en el cas dels agents antibacterians la seva activitat principal 

era la de promoure el creixement. A més, els coccidiostàtics autoritzats en 

producció animal no presenten aplicació en humans i fins al moment, no s’han 

trobat indicis de resistències creuades amb d’altres agents antimicrobians emprats 

en medicina humana o veterinària. No obstant, el mateix reglament indicava la 

possibilitat d’una supressió progressiva de l’ús dels coccidiostàtics i histomonòstats 

com a additius a partir del 2013, decisió que finalment la Comissió Europea va 

considerar com a inapropiada arran d’un informe presentat l’any 2008 [31]. Aquest 

informe posava de manifest que la incidència de la coccidiosi és tal que a dia d’avui 

es troba present en la majoria de les explotacions d’aviram i que la prohibició de l’ús 

dels coccidiostàtics pot comprometre seriosament la productivitat i la viabilitat 

econòmica del sector. A més, exposava que les alternatives disponibles no 

ofereixen els mateixos avantatges que es deriven de l’administració de 

coccidiostàtics com a additius. Es va concloure, per tant, que en aquestes 

circumstàncies la disponibilitat i l’ús continu dels coccidiostàtics com a mesura 

preventiva per al control de la coccidiosi resulta essencial d’una banda, per 

contribuir a un alt nivell de protecció de la salut i el benestar dels animals i d’altra 

banda, per produir aliments d’acord amb els estàndards de la UE en matèria de 

seguretat alimentària. Actualment hi ha 11 coccidiostàtics autoritzats (6 ionòfors i  

5 no ionòfors) en el registre d’additius en pinsos de la UE (Taula 1.3) [32].  

Taula 1.3. Coccidiostàtics autoritzats com a 

additius per a l’alimentació animal [32]. 

Ionòfors No ionòfors 

Monensina* 

Narasina* 

Lasalocid* 

Salinomicina* 

Maduramicina 

Semduramicina

Diclazuril* 

Decoquinat* 

Nicarbazina* 

Robenidina 

Halofuginona 

* Estudiats en aquesta tesi. 
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A diferència del que succeeix amb els agents antibacterians, la producció i l’ús de 

coccidiostàtics és difícil de quantificar ja que són pocs els països que en fan 

públiques les dades o bé aquestes són de difícil accés. Dades publicades per 

alguns estats membres de la UE reflecteixen grans diferències de consum. Així per 

exemple, mentre que l’any 2012 al Regne Unit les vendes de coccidiostàtics es van 

estimar en 301 tones, a països nòrdics com Noruega i Suècia el consum va ser de 

només 12 i 15 tones, respectivament [33-35]. De manera global, s’estima que l’any 

2006 un 45 % dels pinsos fabricats a la UE-27 per a l’alimentació d’aus contenia 

coccidiostàtics [31]. 

1.1.4. Perills derivats de l’ús d’agents antimicrobians en medicina 
veterinària 

L’administració correcta d’agents antimicrobians en producció animal resulta 

beneficiosa tant en termes econòmics com sanitaris, amb la consegüent repercussió 

en la salubritat dels aliments. Això no obstant, l’ús inadequat o fins i tot fraudulent 

d’aquestes substàncies amb efecte farmacològic comporta una sèrie de perills tant 

per a la salut de les persones com per a la salut i el benestar dels animals. 

1.1.4.1. Resistència microbiana 

La resistència microbiana és la capacitat que tenen els microorganismes de resistir 

als efectes d’un agent antimicrobià. Microorganismes prèviament sensibles a la 

seva acció poden adquirir o desenvolupar mecanismes adaptatius que li permetin 

sobreviure en la seva presència. Si bé ja hi ha una resistència natural als agents 

antimicrobians abans de la seva introducció en el tractament mèdic, s’accepta 

generalment que el seu ús en animals d’abastament contribueix a l’increment de 

soques de microorganismes resistents d’importància en patologia humana i animal. 

D’una banda, la generació de resistències microbianes en els animals augmenta el 

seu patiment i mortalitat, i provoca pèrdues de producció i costos suplementaris. 

D’altra banda, la selecció de microorganismes resistents en animals poden 

transmetre’s als humans, a través de la cadena alimentària o per contacte amb els 

animals, i disminuir l’eficàcia d’agents antimicrobians emprats en medicina humana. 

A més, generalment la resistència desenvolupada a un agent antimicrobià no es 
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limita únicament a aquest en particular, sinó que s’estén també a altres compostos 

estructuralment anàlegs de la mateixa família o bé, a agents antimicrobians d’altres 

classes estructuralment diferents però que comparteixen el mateix punt d’actuació 

(resistència creuada) [36].   

En els últims anys, l’aparició i propagació de resistències s’ha convertit en un 

problema ja que cal variar les estratègies de tractament i utilitzar nous 

antimicrobians cada vegada més selectius. Aquesta situació però, no és sostenible 

ja que per al descobriment i comercialització de noves molècules són necessaris 

entre 15 i 20 anys de recerca, situació que fa impossible disposar de nous 

medicaments amb la rapidesa que requereix l’aparició de microorganismes 

resistents.  

L’any 2007, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Organització Mundial de 

Sanitat Animal (OIE, de Office International des Epizooties) van elaborar una llista 

sobre la importància de les diferents classes d’agents antimicrobians en el 

tractament de les malalties en medicina humana i veterinària, respectivament. En la 

Taula 1.4 es recull la llista corresponent a medicina veterinària. Les famílies es van 

classificar com d’importància crítica, d’importància elevada i d’importància.  

Taula 1.4.� Classificació dels agents antimicrobians emprats en medicina 

veterinària en funció de la seva importància en el tractament de les 

malalties animals.�

Importància crítica Importància elevada Importants 

Tetraciclines* 

Sulfamides 

Quinolones* 

Macròlids* 

Amfenicols 

Aminoglicòsids* 

Cefalosporines* 

Penicil·lines* 

Rifamicines 

Fosfomicina 

Ionòfors 

Lincosamides 

Pleuromutilines 

Polipèptids 

Biciclomicina 

Àcid fusídic 

Novobiocina 

Ortosomicines 

Quinoxalines 

Estreptogramines 

* També classificades com a d’importància crítica en medicina humana. 
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La comparació d’ambdues llistes mostra que la major part de les famílies s’utilitzen 

tant en els humans com en els animals productors d’aliments. A més, algunes 

famílies són considerades d’importància crítica en ambdues llistes. Aquest 

solapament posa de manifest la necessitat de dur a terme una vigilància de la 

resistència microbiana i la de preservar l’eficàcia dels agents antimicrobians. Amb 

aquest objectiu, la UE ha adoptat diverses mesures, entre les quals es troba la ja 

mencionada prohibició del seu ús com a additius promotors del creixement en 

l’alimentació animal (apartat 1.1.1). 

1.1.4.2. Residus en aliments d’origen animal 

L’ús d’agents antimicrobians en animals d’abastament pot determinar la presència 

de residus d’aquestes substàncies o dels seus metabòlits en els aliments per al 

consum humà que se’n deriven (carn, llet, ous, etc.). D’una banda, l’exposició 

continuada a traces d’aquests fàrmacs a través dels aliments pot provocar efectes 

tòxics sobre l’organisme i reaccions al·lèrgiques adverses, especialment en 

persones hipersensibles. D’altra banda, la incorporació de residus d’agents 

antimicrobians a la cadena alimentària proporciona un mitjà idoni per al 

desenvolupament de resistències microbianes en els humans. 

Per tal de garantir la salut dels consumidors, en el Reglament (CE) 470/2009 [37] 

s’estableixen procediments comunitaris per a la fixació de límits màxims de residu 

(MRL, de maximum residue limit) de substàncies farmacològicament actives en 

aliments d’origen animal. Els MRL es fixen per a cada combinació d’espècie animal i 

teixit (múscul, fetge, ronyó, etc.) o producte (llet, ous, etc.) en funció dels riscos 

toxicològics, la contaminació mediambiental i els efectes microbiològics i 

farmacològics no desitjats dels residus. D’acord amb la Directiva 2001/82/CE [2], els 

MRL són els valors de referència per a la determinació del temps d’espera, és a dir, 

del període de temps necessari entre l’última administració del medicament a un 

animal, en les condicions normals d’ús, i l’obtenció de productes alimentaris 

d’aquest animal que no continguin residus en quantitats que superin els MRL fixats 

en el Reglament (UE) 37/2010 [38]. En aquest mateix reglament s’estableixen les 

substàncies farmacològicament actives emprades en medicaments veterinaris i la 

seva classificació en dues categories: autoritzades i prohibides (Taula 1.5). Per a 

les substàncies permeses s’estableix un MRL, el qual haurà d’adaptar-se 
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permanentment en funció de l’evolució dels coneixements científics i tècnics de que 

es disposi. En el cas de les substàncies no autoritzades, per a les quals la 

tolerància legal és zero (no MRL fixat), s’estableix l’anomenat límit mínim de 

funcionament exigit (MRPL, de minimum required performance limit). El MRPL es 

defineix com la concentració mínima a la qual una substància prohibida ha de ser 

detectada i confirmada.  

Taula 1.5. Classificació de les substàncies farmacològicament actives respecte als MRL en 

els aliments d’origen animal [38]. �

Annex Reglament (UE) 37/2010 

1. Substàncies autoritzades 

Substàncies farmacològicament actives (en ordre alfabètic) per a les quals: 

� S’ha fixat un MRL. 

� No és necessari fixar un MRL. 

� S’ha fixat un MRL provisional. 

2. Substàncies prohibides 

Substàncies farmacològicament actives per a les quals no es possible establir un MRL 

perquè els seus residus, sigui quin sigui el seu límit, constitueixen un risc per a la salut 

humana: 

� Aristolochia spp. i les seves formulacions 

� Cloramfenicol 

� Cloroform 

� Clorpromazina 

� Colquicina 

� Dapsona  

� Dimetridazole 

� Metronidazole 

� Nitrofurans (incloent-hi la furazolidona) 

� Ronidazole 

�

L’incompliment dels temps d’espera o l’administració en dosis inadequades del 

medicament veterinari, que provoqui que el temps d’espera resulti insuficient per a 

l’eliminació del fàrmac fins als nivells permesos, pot donar lloc a la superació dels 

MRL fixats.     
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1.1.4.3. Toxicitat en els animals

L’ús d’agents antimicrobians en dosis superiors a les recomanades o l’administració 

a espècies animals susceptibles, inclús a baixes concentracions, pot provocar 

efectes adversos en els animals tractats (inapetència, diarrees, cardiopaties, etc.) 

que poden comportar des de una simple disminució de la producció (per exemple 

de llet en les vaques) fins a la mort de l’animal. 

1.2. Pinsos  

La producció animal ocupa un lloc molt important en el sector primari de la UE. Els 

pinsos són la forma òptima d’alimentació dels animals i, des del punt de vista 

econòmic, constitueixen entre el 70-80 % del cost de producció de les explotacions 

ramaderes [39]. Es defineixen com els productes d’origen vegetal o animal en estat 

natural, fresc o conservat, i els derivats de les seves transformacions industrials, 

així com les substàncies orgàniques o inorgàniques, simples o barrejades, 

continguin o no additius, que estiguin destinades a l’alimentació animal per via  

oral [40].  

La Federació Europea de Fabricants d’Aliments Compostos (FEFAC, de Fédération 

Européenne des Fabricants d’Aliments Composés), fundada l’any 1959, té com a 

objectiu principal promoure un marc de competitivitat i competència lleial per al 

desenvolupament de l'activitat empresarial de fabricació de pinsos compostos a la 

UE [41]. La FEFAC té els seus orígens en la unió de les associacions nacionals de 

fabricants de pinsos compostos de 5 països (França, Bèlgica, Alemanya, Itàlia i els 

Països Baixos). Actualment, consta de 23 associacions nacionals en 22 estats 

membres de la UE com a membres de ple dret, així com també d’un nombre 

creixent de membres de països no comunitaris (Suïssa, Turquia, Noruega, Sèrbia i 

Rússia) en condició d’observadors o associats. Espanya es troba representada per 

la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para 

Animales (CESFAC) fundada l’any 1978 [42].  

La producció mundial de pinsos compostos ha estat tradicionalment difícil de 

quantificar atès que, a diferència del que succeeix a la UE, molts països no 

disposen d’una associació nacional de fabricants. Això no obstant, les últimes dades 

publicades per la FEFAC, corresponents a l’any 2012, van estimar aquesta 
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producció en 945 milions de tones, un 9 % més que l’any anterior. Com a 

conseqüència de l’estructura del mercat regional i l’elevat cost del transport, els 

països amb una producció animal més elevada resulten ser també els majors 

productors industrials de pinsos compostos. Així doncs, la Xina, els EUA i la UE, en 

aquest ordre, esdevenen els fabricants capdavanters al món (Figura 1.24) [39].  

Figura 1.24. Distribució de la producció de pinsos compostos a nivell mundial i europeu l’any 

2012 [1]. 

D’altra banda, la FEFAC va estimar la quantitat de pinso consumida pels animals de 

producció a la UE en aproximadament 470 milions de tones l’any 2012, de les quals 

153 milions (32 %) van ser produïdes per les indústries europees de pinsos 

compostos amb uns guanys de 45 bilions d’euros [39]. La diferència correspon a 

farratges i cereals que han estat conreats i destinats a l’alimentació animal en les 

mateixes granges d’origen. Dins la UE, Espanya encapçala, amb 21 milions de 

tones, la llista de principals països productors juntament amb Alemanya i França. 

Tanmateix, dades del mateix any publicades pel Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) difereixen significativament i xifren la 

producció de pinsos compostos a Espanya en 29 milions de tones [43]. Quant a la 
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les classifica en diferents categories segons s’indica en la Taula 1.6. Fins la propera 

actualització del citat reglament, les noves matèries primeres autoritzades es 

publiquen periòdicament en el registre comunitari de matèries primeres per a 

l’alimentació animal [48].  

En funció de les necessitats nutricionals de cada animal i de la disponibilitat, la 

qualitat i el preu de les matèries primeres en cada àrea geogràfica s’estableix la 

composició òptima dels pinsos en termes de valor nutritiu i cost. Com a 

conseqüència, existeixen al mercat una gran varietat de pinsos de composicions 

diferents en funció del país productor i de l’espècie animal a què va destinat, ja que 

cada una té necessitats diferents que a més, per a una mateixa espècie, varien en 

funció de diversos factors com ara l’edat (porcs/garrins), la fase o estat fisiològic 

(engreix, reproducció, gestació, lactació, etc.) o l’activitat (producció de carn, llet, 

ous, etc.), entre d’altres (Figura 1.27).   

Taula 1.6. Matèries primeres emprades en la producció de pinsos [47]. 

Annex Reglament (UE) 68/2013 (part C) 

Categoria Exemples 

Cereals i productes derivats Ordi 

Blat 

Blat de moro 

Civada 

Gluten de cereals 

Productes de destil·leria i cerveseria 

Llavors i fruits oleaginoses i productes 
derivats 

Llavors de colza 

Llavors de cotó 

Llavors de gira-sol  

Oli vegetal 

Farines d’extracció de soja 

Farines d’extracció de gira-sol 

Llavors lleguminoses i productes 
derivats 

Faves 

Garrofes 

Pèsols 

Tramussos 
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Tubercles, arrels i productes derivats Polpa de remolatxa 

Mandioca 

Patates 

Pastanagues 

Farratges i productes derivats Farina d’alfals 

Palla de cereals 

Productes làctics i derivats Llet en pols 

Sèrum de llet  

Productes d’animals terrestres i 
productes derivats 

Farina de carn  

Farina de carn i ossos 

Farina de plasma 

Greix animal 

Peixos, altres animals aquàtics i 
productes derivats 

Farina de peix 

Oli de peix 

Minerals i productes derivats Carbonat de calci 

Òxid de magnesi 

Fosfats de calci 

Clorur de sodi 

Hidrogencarbonat de sodi 

Productes diversos Productes de panificació 

Àcids grassos 

Pel que fa a les matèries primeres, l’elaboració de pinsos a Espanya s’ha basat 

històricament en una important introducció dels cereals, tal com succeeix també a la 

resta de països. En els pinsos produïts a Catalunya i a la resta de l’estat espanyol, 

el grup dels cereals presenta una mitjana d’incorporació superior al 65 % del total 

dels ingredients. Per sota, es posicionen les llavors oleaginoses i les farines 

d’extracció, tot i que en menor grau, ja que representen al voltant del 20 % del total 

de matèries primeres usades en la fabricació de pinsos. La resta de grups 

(lleguminoses, farratges, minerals, etc.) són minoritaris, ja que s’inclouen als pinsos 

en una proporció inferior al 3 % [43, 49]. 
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Figura 1.27. Exemple de la composició de pinsos destinats a l’alimentació de diferents 

espècies animals: (A) porcí, (B) aviram i (C) boví.  
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1.2.1.2. Additius 

A banda de les matèries primeres, els pinsos compostos contenen també additius. 

D’acord amb el Reglament (CE) 1831/2003 [6], sobre additius en l’alimentació 

animal, aquests són les substàncies, els microorganismes i els preparats diferents 

de les matèries primeres i les premescles, que s’afegeixen intencionadament als 

pinsos amb la finalitat de realitzar una o més de les següents funcions: 

� Influir positivament en les característiques del pinso o dels productes animals; 

� Influir favorablement en el color dels ocells i peixos ornamentals; 

� Influir positivament en les repercussions mediambientals de la producció 

animal; 

� Influir positivament en la producció, l’activitat o el benestar dels animals, 

actuant especialment en la flora gastrointestinal o la digestibilitat dels pinsos; 

� Satisfer les necessitats alimentàries dels animals; 

� Tenir un efecte coccidiostàtic o histomonòstat. 

Els additius es poden classificar en cinc categories depenent de les seves funcions i 

propietats, i dins de cada categoria també es poden assignar a un o més grups 

funcionals segons s’indica a la Taula 1.7. Al llarg del 2012, es van consumir a 

Espanya més de 400 000 tones d’additius per a la producció de pinsos, les quals 

van correspondre majoritàriament a additius nutricionals (81 %), principalment 

aminoàcids, i additius tecnològics (13 %), fonamentalment antiaglomerants i  

lligands [43]. 

En cap cas els additius destinats a l’alimentació animal poden tenir un efecte advers 

per a la salut humana, la salut animal o el medi ambient i abans de la seva 

comercialització i utilització han d’obtenir una autorització de l’Autoritat Europea de 

Seguretat Alimentària (EFSA, de European Food Safety Authority). En les 

autoritzacions s’estableixen condicions específiques d’ús, així com les espècies o 

categories animals a les que estan destinats els additius. Pel que fa als agents 

antimicrobians, i per les raons ja comentades anteriorment (apartats 1.1.1 i 1.1.3.2), 

només estan permesos com a additius els coccidiostàtics i els histomonòstats. Al 

registre d’additius en pinsos de la UE [32] actualment hi consten 27 productes que 

inclouen un total de 11 coccidiostàtics diferents: 6 ionòfors i 5 no ionòfors  
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(Taula 1.8). Per contra, no hi ha cap histomonòstat registrat a dia d’avui. Tanmateix, 

els mecanismes de regulació es troben establerts per si fos necessari en el futur.  

Taula 1.7. Classificació per categories dels additius emprats en alimentació animal [6].

Annex I Reglament (CE) 1831/2003  

Categoria Grups funcionals 

Additius tecnològics  Conservants 

Antioxidants 

Emulgents 

Estabilitzants 

Espessants 

Gelificants 

Lligands 

Substàncies per al control de la contaminació per radionúclids 

Antiaglomerants 

Reguladors de l’acidesa 

Additius per a l’ensitjament 

Desnaturalitzants 

Additius organolèptics Colorants 

Aromatitzants 

Additius nutricionals Vitamines, provitamines i substàncies d’efecte anàleg 

Oligoelements o compostos d’oligoelements 

Aminoàcids, les seves sals i anàlegs 

Urea i els seus derivats 

Additius zootècnics Digestius 

Estabilitzadors de la flora intestinal 

Substàncies que influeixen positivament en el medi ambient 

Agents antimicrobians Histomonòstats  

Coccidiostàtics            
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Taula 1.8.�Productes autoritzats com a additius en pinsos que contenen coccidiostàtics [32].  

Coccidiostàtic Nombre de 
productes  

Contingut (mg kg–1) *  Any 
d’expiració Mínim Màxim 

Lasalocid de sodi 

Narasina  

Salinomicina de sodi 

Monensina sòdica 

Semduramicina sòdica 

Maduramicina d’amoni alfa 

Clorhidrat de robenidina 

Decoquinat 

Bromhidrat d’halofuginona 

Nicarbazina 

Diclazuril 

Narasina-Nicarbazina 

3 

1 

4 

4 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

5 

1 

75 

60 

50 

60 

20 

5 

30 

20 

2 

125 

1 

40 

125 

70 

70 

125 

25 

5 

70 

40 

3 

125 

1 

50 

2021 

2014 

2018 

2022 

2016 

2021 

2021 

2014 

Pendent 

2020 

2021 

2020 

* Calculat sobre la base d’un pinso amb un contingut d’humitat del 12 %. 

En nutrició animal però, existeixen altres additius de caràcter divers que es poden 

utilitzar com a promotors de creixement, com per exemple alguns enzims que 

milloren la digestió dels aliments, àcids orgànics, vitamines, prebiòtics i probiòtics 

(microorganismes que competeixen amb els patògens i mantenen l’equilibri de la 

flora intestinal), oligosacàrids, olis essencials i extractes vegetals [4, 50, 51]. 

Aquests promotors alternatius presenten una major seguretat, però en cap cas 

poden arribar a tenir els efectes que es deriven de l’ús d’agents antimicrobians en el 

creixement animal. Això no obstant, la UE també estableix fortes restriccions per a 

la seva comercialització així com prohibicions cautelars per a alguns d’ells.  

1.2.1.3. Premescles medicamentoses

L’administració oral de medicaments veterinaris a través dels pinsos és, com ja s’ha 

comentat anteriorment, una de les vies més emprades [4]. Els pinsos 

medicamentosos són aquells que resulten de la incorporació d’una o diverses 

premescles medicamentoses a un pinso, prèviament a la seva comercialització, i 
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que estan destinats a ser administrats als animals sense transformació, per raó de 

les seves propietats curatives i/o preventives. Es calcula que l’any 2008 entre un  

3-7 % dels pinsos fabricats a la UE van correspondre a pinsos medicamentosos [3]. 

No obstant, les xifres varien significativament entre els diferents estats membres de 

la UE. Així, mentre s’estima que a Espanya es van fabricar entre 2 i 3 milions de 

tones de pinsos medicamentosos, a Alemanya només se’n van produir  

12 000 tones. Aquestes diferencies poden atribuir-se a diversos factors com ara els 

alts requisits legislatius imposats en alguns països o el grau d’acceptació per part 

dels grangers d’altres vies d’administració oral com per exemple les pols orals.    

La Directiva 90/167/CEE [52], per la qual s’estableixen les condicions de preparació, 

comercialització i ús dels pinsos medicamentosos a la Comunitat, entre d’altres 

coses, estableix que: 

� El pinso utilitzat en la fabricació del pinso medicamentós ha de produir una 

mescla homogènia i estable amb el medicament veterinari, evitant 

interaccions no desitjades entre el medicament veterinari, els additius i el 

propi pinso;  

� Els pinsos medicamentosos només es poden administrar mitjançant la 

prescripció d’un veterinari; 

� Els pinsos medicamentosos han de conservar-se durant el temps prescrit i 

han d’estar sotmesos a un control regular, incloent proves de laboratori 

adequades per comprovar l’homogeneïtat i l’estabilitat del medicament 

veterinari que hauran d’efectuar els establiments de producció; 

� Tots els pinsos medicamentosos han de ser elaborats únicament amb 

premescles medicamentoses autoritzades de conformitat amb la  

Directiva 2001/82/CE [2] o, en tot cas, amb pinsos intermedis 

medicamentosos preparats a partir d’una d’aquestes premescles. 

De la mateixa manera, les premescles medicamentoses només es poden elaborar a 

partir de medicaments veterinaris autoritzats per l’Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) o per la UE d’acord amb el 

Reglament (CE) 726/2004 [53]. Aquestes són fabricades industrialment, solen ser 

de naturalesa sòlida i poden contenir un o més medicaments veterinaris i un o 

diversos excipients. S’incorporen al pinso en proporcions no inferiors al 2 % durant 
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la seva elaboració per tal d’assegurar una distribució homogènia dels fàrmacs en el 

producte final.  

En la Taula 1.9 s’ha fet un recull de les premescles medicamentoses actualment 

autoritzades a Espanya per als agents antimicrobians estudiats en aquesta tesi [54]. 

Pel que fa a Catalunya, el consum total de premescles es va estimar en 3600 tones 

l’any 2011 amb les quals es van fabricar de l’odre de 1 060 000 tones de pinso 

medicamentós que es va destinar majoritàriament als porcs (85 %), seguit dels 

conills (8 %), els bovins (4 %) i les aus (1 %) [55]. El major consum a Catalunya va 

correspondre a premescles que contenen tetraciclines, lincomicina i tiamulina, i tot 

seguit tilosina i l’associació sulfadiazina/trimetoprim.  

Taula 1.9.�Premescles medicamentoses autoritzades per la AEMPS a Espanya l’any 2013 

pels diferents agents antimicrobians d’interès en aquesta tesi [54].�

Substància 
activa 

Premescles 
autoritzades 

Consum 
(tones) * Espècies de destí 

Oxitetraciclina 

Lincomicina 

Doxiciclina 

Tiamulina 

Clortetraciclina 

Tilosina 

Sulfadiazina 

Trimetoprim 

Oxibendazole 

Bacitracina 

Flubendazole 

Florfenicol 

Valnemulina 

Decoquinat 

Espiramicina 

Sulfadimidina 

Fenbendazole 

Tetraciclina 

11 

4 

9 

– 

5 

8 

6 

6 

10 

1 

5 

2 

– 

1 

1 

3 

1 

1 

490 

301 

218 

178 

92 

80 

79 

79 

66 

33 

29 

29 

13 

4 

3 

1 

0.9 

– 

Porcí, boví, aviram, conills i cabrum 

Porcí 

Porcí  

– 

Porcí, aviram, boví, oví i cabrum  

Porcí, boví i aviram 

Porcí i oví 

Porcí 

Porcí i èquids 

Conills 

Porcí i aviram 

Porcí 

– 

Oví i boví 

Porcí 

Porcí, boví, aviram i conills 

Porcí 

Porcí, boví, aviram, oví i cabrum 

* Consum a Catalunya l’any 2011 [55]. 
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1.2.2. Producció higiènica de pinsos 

La prioritat de la política alimentària de la UE és garantir la lliure circulació en el 

mercat interior d’aliments segurs i saludables amb l’objectiu d’assegurar un nivell 

elevat de protecció de la salut humana. Els principis sobre els quals es basa l’actual 

legislació es van establir en el Llibre Blanc sobre la seguretat alimentària elaborat 

per les autoritats sanitàries comunitàries l’any 2000 [56]. El principi bàsic instaura el 

plantejament global i integrat de tota la cadena alimentària, ja que considera que 

cada etapa, des de la producció primària fins al producte a disposició dels 

consumidors, inclosa la producció de pinsos per a animals, pot influir en la 

innocuïtat dels aliments (principi “de la granja a la taula”, de l’anglès from the farm to 

the fork). En aquest sentit, el Reglament (CE) 178/2002 [57] constitueix la base de 

la legislació alimentària i estableix els principis generals aplicables als aliments i als 

pinsos, amb independència de que siguin produïts a la UE o s’importin de tercers 

països. Així mateix, es crea l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) 

com a font independent d’informació i d’assessorament científic sobre riscos 

associats a la cadena alimentària. Els eixos vertebradors de l’actual normativa són 

la traçabilitat i l’anàlisi de perills (físics, químics o biològics).  

En l’àmbit de l’alimentació animal, el Reglament (CE) 183/2005 [58], pel qual es 

fixen requisits en matèria d’higiene dels pinsos, conté d’una banda normes 

destinades a garantir la traçabilitat dels pinsos i dels seus ingredients. La traçabilitat 

es defineix com la possibilitat de trobar i seguir el rastre, a través de totes les etapes 

de producció, transformació i distribució, d’un pinso o d’una substància destinada a 

ser incorporada a pinsos o amb la probabilitat de ser-ho. Les empreses han de 

disposar d’un sistema de gestió documental que permeti identificar i realitzar un 

seguiment sobre la naturalesa i l’origen dels ingredients utilitzats per a l’elaboració 

d’un determinat lot de pinso. D’aquesta manera, en cas d’una incidència, es pot 

determinar quins lots poden presentar un risc i cal, per tant, que siguin retirats del 

mercat, així com corregir els possibles errors comesos o les fonts de contaminació. 

Tots els fabricants de pinsos de Catalunya tenen, ja des d’abans de l’entrada en 

vigor de les normatives europees, l’obligació de comunicar al Departament 

d’Agricultura la composició dels pinsos produïts. 

D’altra banda, el mateix reglament estableix que les empreses de pinso han 

d’aplicar un o diversos procediments basats en el sistema d’anàlisi de perills i punts 
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crítics de control (HACCP, de hazard analysis and critical control points,) per tal de 

garantir l’aptitud d’un pinso per al consum. Aquest sistema determina quins són els 

perills possibles en cada punt del procés de producció, quin nivell de risc suposen i 

de quina manera s’estableixen el tipus i freqüència dels controls a realitzar per 

evitar que aquests es produeixin.  

Segons l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO, 

de Food and Agriculture Organitzation of the United Nations) i l’OMS, els 

medicaments veterinaris presents en els pinsos constitueixen un dels perills per a la 

seguretat dels aliments [59]. A la UE es prohibeix l’ús de productes destinats a 

l’alimentació animal amb un contingut de qualsevol de les substàncies indesitjables 

considerades en la Directiva 2002/32/CE [40] superior al límit màxim establert. 

Aquest llistat, actualitzat en el Reglament (UE) 574/2011 [60], inclou substàncies o 

productes, amb excepció dels agents patògens, que constitueixen un perill potencial 

per a la salut humana, la salut animal o el medi ambient, o són perjudicials per a la 

producció ramadera (Taula 1.10). Pel que fa als medicaments veterinaris, 

únicament s’inclouen com a substàncies indesitjables els coccidiostàtics (additius 

autoritzats) presents en pinsos com a resultat d’una contaminació creuada 

inevitable.   

Taula 1.10. Substàncies indesitjables en productes destinats a l’alimentació animal a  

la UE [60].  

Annex Reglament (UE) 574/2011 

Categoria Exemple 

I. Contaminants inorgànics i compostos nitrogenats 

II. Micotoxines  

III. Toxines vegetals inherents 

IV. Compostos organoclorats                                     

(excepte dioxines i bifenils policlorats)  

V. Dioxines i bifenils policlorats 

VI. Impureses botàniques perjudicials 

VII. Additius autoritzats en pinsos als quals no estan 

destinats com a resultat d’una transferència inevitable 

Plom 

Aflatoxina B1 

Àcid cianhídric 

Hexaclorobenzè  

Policlorodibenzofurans 

Mostassa negra 

Narasina 
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1.2.3. Contaminació creuada 

La principal causa de la presència de traces de medicaments veterinaris en els 

pinsos és la contaminació creuada. Les fàbriques de pinsos requereixen 

instal·lacions de grans dimensions i d’elevat cost de manera que l’establiment de 

dues línies de producció diferenciades, per a pinsos medicats i no medicats, sovint 

resulta inviable econòmicament. En una mateixa línia de producció, per tant, es 

fabriquen successivament una àmplia varietat de pinsos de composicions diferents. 

Això, fa que sigui possible que traces d’un medicament quedin retingudes en punts 

de la línia de producció i s’incorporin als pinsos fabricats immediatament després. 

Aquesta transmissió de petites quantitats d’una substància d’un lot de pinso a un 

altre s’anomena transferència o contaminació creuada. El resultat pot ser la 

contaminació de pinsos amb traces de medicaments als quals aquestes substàncies 

no estan destinades, és a dir, de pinsos per als quals el seu ús no està autoritzat. 

Aquesta contaminació pot donar-se en totes les etapes de producció i transformació 

dels pinsos, però també durant l’emmagatzematge i el transport, i fins i tot, a les 

mateixes explotacions ramaderes [61].  

El grau de contaminació depèn de les instal·lacions i dels procediments tècnics, així 

com de les característiques dels additius i les premescles medicamentoses (força 

d’adhesió, mida i densitat de les partícules, propietats electrostàtiques, etc.). El 

Reglament (CE) 183/2005 [58] estableix normes específiques en matèria d’higiene 

per a les empreses d’alimentació animal. En particular, les fàbriques afectades han 

de prendre les mesures adequades relatives a les instal·lacions i als equips, la 

producció, l’emmagatzematge i el transport amb l’objectiu de minimitzar tota 

contaminació creuada. D’una banda, la disposició, el disseny, la construcció i les 

dimensions de l’equipament han de permetre una neteja i desinfecció adequades i 

ser de tal forma que es redueixin al mínim el risc d’error i la contaminació creuada. 

A les fàbriques s’apliquen diferents procediments de neteja per tal de minimitzar la 

contaminació creuada: 

� Rentat o purga de la línia de producció entre seqüències amb producte blanc 

que no contingui medicaments; 

� Seqüenciació de lots de fabricació de pinsos en ordre decreixent de nivells de 

medicament; 

� Neteja física de la línia de producció. 
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D’altra banda, pel que fa al procés de fabricació, es recomana dosificar els 

medicaments en les últimes fases del procés per tal de no contaminar, en la mesura 

del possible, la resta de la línia de producció. A més, els pinsos s’han 

d’emmagatzemar de manera que siguin fàcilment identificables i separar-se de les 

matèries primeres no transformades i dels additius, a fi d’evitar confusions i 

qualsevol contaminació. En els vehicles de transport i en les granges, el buidatge i 

la neteja de les sitges i els contenidors, i l’estricta separació de pinsos medicats i no 

medicats constitueixen importants mesures de prevenció. 

Tot i l’aplicació de bones pràctiques de fabricació, mitjançant la Directiva 2009/8/CE 

[62], la UE reconeix la contaminació creuada com una transferència tècnicament 

inevitable i estableix límits màxims de coccidiostàtics i histomonòstats presents en 

pinsos als quals aquests additius no estan autoritzats. Seguint el principi “tan baix 

com sigui raonablement possible” (ALARA, de as low as reasonably achievable) es 

consideren acceptables els índexs de transferència següents: 

� 3 % del contingut màxim autoritzat per: 

� pinsos destinats a espècies animals poc sensibles.  

� 1 % del contingut màxim autoritzat per:  

� pinsos destinats a espècies animals sensibles;  

� pinsos de retirada, és a dir, pinsos utilitzats en el període previ al sacrifici; 

� pinsos per a animals destinats a la producció continua d’aliments (vaques 

lleteres, gallines ponedores, etc.) en cas que es tinguin proves que 

demostrin la transferència des dels pinsos als aliments; 

� pinsos destinats a espècies animals a les quals no està previst 

subministrar coccidiostàtics ni histomonòstats. 

En els cas dels coccidiostàtics, l’aplicació d’aquests índexs de transferència al 

contingut màxim autoritzat es tradueix ens els nivells de contaminació creuada 

permesos indicats en la Taula 1.11. Cal destacar, per tant, que la legislació europea 

estableix límits per als coccidiostàtics utilitzats com a additius però no per a la 

transferència, també inevitable, de la resta d’agents antimicrobians emprats en la 

fabricació de pinsos medicats i que s’incorporen a concentracions més elevades 

que no pas els additius. 
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Taula 1.11. Contingut màxim permès per als diferents coccidiostàtics autoritzats en 

pinsos als quals no estan destinats com a resultat d’una contaminació creuada [62].�

Annex Directiva 2009/8/CE Nivells de contaminació creuada (�g kg–1) a

Coccidiostàtic 
1 % contingut 

màxim autoritzat 
3 % contingut 

màxim autoritzat  

Lasalocid de sodi 

Narasina  

Salinomicina de sodi 

Monensina sòdica 

Semduramicina sòdica 

Maduramicina d’amoni alfa 

Clorhidrat de robenidina 

Decoquinat 

Bromhidrat d’halofuginona 

Nicarbazinab

Diclazuril 

1250 

700 

700 

1250 

250 

50 

700 

400 

30 

1250 

10 

3750 

2100 

2100 

3750 

750 

150 

2100 

1200 

90 

3750 

30 

a Calculat sobre la base d’un pinso amb un contingut d’humitat del 12 %. 
b Modificat en el Reglament (UE) 574/2011 [60].    

El subministrament no intencionat de pinsos contaminats pot donar lloc a: 

� Interaccions no desitjades amb d’altres medicaments; 

� Reaccions adverses en espècies animals sensibles al medicament; 

� Residus d’aquestes substàncies en aliments d’origen animal, els quals poden 

excedir els MRL establerts a causa del desconeixement de la necessitat de 

complir els temps d’espera fixats [63-66].  

El Reglament (CE) 124/2009 [67], i la seva posterior modificació pel  

Reglament (UE) 610/2012 [68], estableixen els continguts màxims de coccidiostàtics 

i histomonòstats presents en els aliments com a resultat de la transferència 

inevitable d’aquestes substàncies en els pinsos als que no estan destinats aquests 

additius. A més, estableixen que en cas de detectar-se un residu important que no 

superi el contingut màxim, la autoritat competent haurà de dur a terme una 
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investigació per confirmar que la presència del residu es deu a una contaminació 

creuada i no a una administració il·lícita de l’additiu. 

   

1.2.4. Plans de vigilància i controls 

Per verificar el compliment de la legislació en matèria de pinsos i aliments i la 

normativa sobre salut i benestar dels animals, els diferents estats membres de la 

UE tenen l’obligació, segons el Reglament (CE) 882/2004 [69], de realitzar controls 

oficials basats en l’anàlisi i la prevenció dels riscos. Els estats membres són els 

encarregats de designar les autoritats competents per portar-los a terme, les quals 

han de complir una sèrie de criteris operatius que garanteixin la seva imparcialitat i 

eficàcia. Això implica disposar d’instal·lacions i d’equips adequats, i de personal 

suficient, degudament format i qualificat per dur a terme correctament les seves 

funcions. Les autoritats competents han de realitzar també auditories internes i 

externes per assegurar-se que assoleixen els objectius fixats pel reglament. Els 

controls han de ser efectuats amb regularitat i, en principi, sense previ avís, i han 

d’aplicar-se en totes les fases de la producció, la transformació i la distribució de 

pinsos i aliments. 

Amb l’objectiu de garantir la qualitat i comparació dels resultats, l’anàlisi de les 

mostres preses en els controls oficials ha de ser efectuat exclusivament per 

laboratoris la competència tècnica dels quals hagi estat avaluada per un organisme 

independent. Amb aquesta finalitat, el Reglament (CE) 882/2004 [69] estableix que 

els laboratoris han d’estar acreditats conforme als requisits de la norma  

ISO/IEC 17025:2005 [70], la qual estableix dos tipus de requisits: els de gestió i els 

tècnics. Pel que fa als requisits de gestió, els laboratoris han de dissenyar, 

implementar i mantenir un sistema d’assegurament de la qualitat conforme als 

requeriments de la norma ISO 9001:2008 [71], mentre que entre els requisits 

tècnics destaquen els referents a la validació dels mètodes analítics, als mitjans per 

garantir la traçabilitat i el control de la qualitat dels resultats, i la participació regular 

en assajos d’aptitud. Les entitats d’acreditació reconegudes en cadascun dels 

estats membres són les encarregades de l’avaluació dels laboratoris. En el cas 

d’Espanya, l’organisme corresponent és la Entidad Nacional de Acreditación 

(ENAC) [72]. 



58 Capítol 1 

D’acord amb la Directiva 96/23/CE [73], tots els estats membres de la UE posen en 

pràctica un pla nacional d’investigació de residus per a dos grups de substàncies i 

els seus residus en els animals vius i els seus productes amb els següents 

objectius: 

� Controlar l’ús il·legal de substàncies en la cria de bestiar; 

� Controlar que els tractaments legals dels animals es duen a terme 

correctament, evitant així que els residus d’aquestes substàncies arribin als 

aliments destinats al consum humà.  

Les substàncies objecte de control són les establertes en la mateixa directiva [73], 

entre les quals es troben els medicaments d’ús veterinari (Taula 1.12). Els resultats 

obtinguts de l’aplicació d’aquest pla es recullen en un informe anual que els 

diferents estats membres han de presentar a la Comissió Europea. 

Taula 1.12. Grups de substàncies incloses en els plans nacionals d’investigació de 

residus [73].�

Annex I Directiva 96/23/CE 

Grup A: Substàncies amb efecte anabolitzant i substàncies no autoritzades 

A1. Estilbens, derivats dels estilbens, les seves sals i els seus èsters 

A2. Tirostàtics 

A3. Esteroides 

A4. Lactones de l’àcid resorcílic (inclòs el zeranol) 

A5. �-agonistes 

A6. Substàncies prohibides (annex del Reglament 37/2010)

Grup B: Medicaments veterinaris i contaminants 

B1. Agents antibacterians (incloses les sulfamides i les quinolones)

B2. Altres medicaments veterinaris: 

a) Antihelmíntics 

b) Anticoccidians (inclosos els nitroimidazoles) 

c) Carbamats i piretroides 

d) Tranquil·litzants 

e) Antiinflamatoris no esteroidals 

f) Altres substàncies amb acció farmacològica 
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B3. Altres substàncies i contaminants mediambientals 

a) Compostos organoclorats (inclosos els bifenils policlorats) 

b) Compostos organofosforats 

c) Elements químics 

d) Micotoxines 

e) Colorants 

f) Altres 

A nivell de l’estat espanyol, aquestes competències estan transferides a les 

Comunitats autònomes (autoritats competents), les quals tenen les funcions 

legislatives d’aplicació, inspecció i control. Així doncs, a Catalunya s’elabora i 

s’implementa el Pla d’Investigació de Residus (PIR) dins del qual es desenvolupen i 

executen, entre d’altres, les accions següents: 

� Investigació dels diferents tipus de substàncies i els seus residus en els 

animals vius per part del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural (DAAM). Els veterinaris oficials del DAAM realitzen 

inspeccions a les explotacions ramaderes i als establiments productors de 

pinso on prenen mostres de pinso, palla, aigua de beguda i/o orina.  

� Investigació dels diferents tipus de substàncies i els seus residus en aliments 

d’origen animal per part de l’Agència de Salut Pública de Catalunya 

(ASPCAT) i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) a la ciutat de 

Barcelona. Els veterinaris oficials de l’ASPCAT i l’ASPB realitzen inspeccions 

als escorxadors i a les indústries alimentàries on es prenen mostres de 

líquids biològics, teixits i òrgans dels animals destinats al consum humà, així 

com també d’altres productes que se’n deriven (carn, llet, ous, productes de 

l’aqüicultura i mel). 

Amb aquests controls es pretén detectar els incompliments de la normativa vigent 

per actuar en conseqüència. En cas d’irregularitat, s’inicia l’expedient administratiu o 

penal corresponent. Arran de les actuacions realitzades pel DAAM al llarg del PIR, 

durant el període 2010-2012 es van prendre en explotacions ramaderes un total de 

1537 mostres de pinsos de diferents espècies animals (porcí, boví, aviram, oví i 

conills). De les 2000 determinacions realitzades, un 75 % van correspondre a 

anàlisis per detectar substàncies del grup A, majoritàriament substàncies prohibides 
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com el cloramfenicol i els nitrofurans, i el 25 % restant per substàncies del grup B, 

únicament agents antibacterians. Del total de pinsos analitzats, 8 mostres (0.5 %) 

van resultar no conformes a la presència d’agents antibacterians: 3 mostres de 

pinso porcí no conformes (1 a tilosina i 2 a doxiciclina) i 5 mostres de pinso d’aviram 

no conformes (3 a oxitetraciclina i 2 a tilosina) [55, 74].  

1.2.5. Sistema d'Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos (RASFF) 

El Sistema d’Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos (RASFF, de Rapid Alert System 

for Food and Feed), creat l’any 1979, és un sistema d’intercanvi ràpid i eficient 

d’informació sobre riscos per a la salut humana relacionats amb els aliments i els 

pinsos, que constitueix una contribució important a la seguretat alimentària a la UE. 

El RASFF inclou una xarxa en la qual participen la Comissió, que és responsable de 

la gestió del sistema, la EFSA i les autoritats de control d’aliments i pinsos dels 

estats membres. A més, també hi poden participar països tercers o organitzacions 

internacionals. D’aquesta manera, en cas de detectar-se un risc per a la salut, els 

països poden comprovar en temps real si també estan afectats, i actuar amb 

rapidesa i coordinar-se amb l’objectiu d’anticipar-se als riscos en l’àmbit de la 

seguretat alimentària i evitar que perjudiquin els consumidors. 

L’any 2012 es van trametre 3432 notificacions noves a través del RASFF 

relacionades amb incompliments de la legislació alimentària de la UE, de les quals 

326 es referien a pinsos (10 %). Entre els problemes més notificats en els pinsos, hi 

figuren la presència de micotoxines i de microorganismes patògens com ara la 

salmonel·la [75]. En relació a la presència indeguda d’agents antimicrobians en 

pinsos, des de l’any 2000 s’han transmès 51 notificacions a través del RASFF, 10 

de les quals es referien a riscos greus (Taula 1.13) [76].  

Taula 1.13. Notificacions al RASFF sobre la presència indeguda d’agents 

antimicrobians en pinsos durant el període 2000-2013 [76].   �

Substàncies Nombre de 
notificacions 

Concentració  
(mg kg–1) 

Salinomicina 

Narasina 

Lasalocid 

12 

10 

4 

1.0-1534 

0.07-3.6 

1.36-64.6 
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Amoxicil·lina   

Clortetraciclina 

Sulfadiazina 

Monensina 

Nifursol 

Ampicil·lina 

Colistina 

Apramicina 

Flavofosfolipol 

Tetracicilina 

Bacitracina 

Cloramfenicol 

Tetraciclina + clortetraciclina 

Salinomicina + narasina 

Tetraciclina + colistina 

Tetraciclina + amoxici·lina 

Metilclorpindol + amprolium + etopabate 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1.1-4.8 

0.08-10 

0.29-8.5 

3 

5.47 

1.1 

21 

122 

n.e. 

n.e. 

2.22 

0.0008 

1.0-56.8 

0.15-16.1 

n.e. 

3.1 

0.03-0.6 

Total 51  

n.e.: no especificada. 

1.3. Anàlisi d’agents antimicrobians en pinsos

Els laboratoris de control oficial responsables de l’anàlisi d’agents antimicrobians en 

pinsos poden trobar-se a la pràctica amb els següents reptes i/o dificultats: 

� Concentració. Els agents antimicrobians poden trobar-se presents en els 

pinsos en un ampli interval de concentracions com a conseqüència de: 

� L’ús autoritzat amb finalitats terapèutiques o profilàctiques en pinsos 

medicamentosos o com a additius;  

� L’ús no autoritzat de substàncies prohibides (cloramfenicol, nitrofurans, 

etc.) o com a promotors de creixement; 

� La contaminació creuada. 
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El primer dels casos, no sol representar un problema des d’un punt de vista 

analític ja que els compostos són incorporats a concentracions de l’ordre dels 

mg kg–1. En canvi, en l’ús il·lícit o no intencionat com a resultat d’una 

transferència inevitable, els nivells solen ser baixos, de l’ordre dels pocs  

mg kg–1 o dels µg kg–1.  

� Absència de límits legals per a traces d’agents antimicrobians en pinsos. La 

legislació europea únicament estableix, mitjançant la Directiva 2009/8/CE 

[62], continguts màxims per als coccidiostàtics presents en pinsos als quals 

aquests additius no estan destinats, com a conseqüència d’una contaminació 

creuada. Per tant, per a la resta d’agents antimicrobians autoritzats i per a les 

substàncies prohibides s’aplica el principi de tolerància zero, no factible en la 

pràctica. D’altra banda, tampoc s’han establert MRPL per als mètodes 

analítics aplicables a aquests compostos. 

� Complexitat i variabilitat de la matriu. Els pinsos són el resultat de la mescla 

de desenes d’ingredients (matèries primeres, additius, etc.) de naturaleses 

molts diferents, la composició dels quals varia segons l’espècie animal i dins 

d’una mateixa espècies també en funció de l’edat, l’estat fisiològic, etc. 

D’aquesta manera, cada pinso té pràcticament les seves pròpies 

característiques, fet que analíticament es tradueix en diferents substàncies 

interferents i diferent efecte matriu en cada mostra. Diversos treballs han 

evidenciat la major complexitat dels pinsos en comparació amb la d’altres 

matrius alimentàries (mel, llet, ous, múscul, etc.) [77, 78]. 

� Escassetat de mètodes establerts. Una avaluació de la bibliografia dels últims 

anys mostra que des de l’any 2000 fins a l’actualitat s’han publicat  

61 mètodes per a l’anàlisi d’agents antimicrobians en pinsos [78-138]. Aquest 

nombre és escàs en comparació amb l’extensa metodologia analítica 

establerta per a la seva determinació en una gran varietat de teixits animals 

(múscul, fetge, etc.) i productes d’origen animal destinats al consum humà 

(llet, ous, mel, etc.). A més, els laboratoris de control oficial requereixen 

l’anàlisi d’un nombre cada vegada més elevat de substàncies amb propietats 

fisicoquímiques molt diverses i en una àmplia varietat de matrius. En aquest 

context, a diferència del que succeeix en el camp dels aliments, són 

relativament pocs els mètodes desenvolupats per a la determinació en pinsos 
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de nombrosos agents antimicrobians pertanyents a una mateixa família 

(mètodes multiresidu) o a diverses famílies alhora (mètodes multiclasse) i, 

encara menys, vàlids també per a diferents tipus de matrius (mètodes 

multimatriu). Així, la majoria de mètodes inclouen entre un i pocs compostos 

de fins a un màxim de cinc famílies diferents (Figura 1.28). Fins al moment, 

únicament s’han descrit cinc mètodes multiclasse per a l’anàlisi d’un elevat 

nombre d’agents antimicrobians i famílies diferents [78, 118, 133, 134, 136]. 

Tres d’aquests mètodes inclouen a més altres classes de medicaments 

veterinaris i/o contaminants (pesticides, micotoxines i toxines vegetals) [78, 

133, 136] i un d’ells és aplicable també a diverses matrius (pinso, blat de 

moro, ous, llet, mel i múscul) [78].   

Figura 1.28. Distribució dels mètodes descrits per a l’anàlisi d’agents antimicrobians en 

pinsos (període 2000-actualitat) en funció del nombre de: (A) anàlits inclosos i (B) famílies 

considerades. �
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En general, en qualsevol mètode analític cal considerar el tractament de la mostra i 

la determinació dels anàlits. D’altra banda, una vegada finalitzat el 

desenvolupament i abans de la seva utilització, cal validar el mètode per tal 

d’assegurar la seva adequació a la finalitat prevista. A continuació, es descriuran 

detalladament cada una d’aquestes etapes i el seu paper dins del procés analític 

global. 

1.3.1. Tractament de mostra

El tractament o preparació de mostra comprèn totes les etapes prèvies a la 

determinació i consta bàsicament de l’extracció dels anàlits i la purificació o clean-

up dels extractes obtinguts. És la part del procés analític que requereix més temps 

(aproximadament 2/3 parts del total de l’anàlisi) i més manipulació per part de 

l’operador. Es considera també la principal font d’error i discrepància entre 

laboratoris [139].  

Diverses revisions publicades recentment han abordat les diferents tècniques 

emprades en el tractament de mostra per a l’anàlisi de residus de medicaments 

veterinaris en aliments, així com també les tendències i els avenços introduïts en els 

darrers anys [140-142]. Tanmateix, no s’han trobat publicacions equivalents en el 

camp dels pinsos. En general, l’establiment de mètodes multiclasse i multimatriu ha 

conduït a l’aplicació de mètodes d’extracció i clean-up genèrics, ràpids i senzills, 

vàlids per a un elevat nombre de compostos amb propietats fisicoquímiques molt 

diverses i que permetin processar un alt nombre de mostres en poc temps i amb la 

mínima manipulació possible. Com a conseqüència, aquests mètodes solen 

representar una solució de compromís tant pel que fa a la recuperació dels anàlits 

com a la complexitat dels extractes obtinguts. Tot seguit, es comenten els aspectes 

més rellevants referents a les etapes d’extracció i purificació dels extractes.   

1.3.1.1. Mètodes d’extracció 

La primera etapa del tractament de mostra és l’extracció dels anàlits de la matriu. 

L’elecció del solvent i de la tècnica depèn tant de la naturalesa i la complexitat de la 

mostra com de les propietats fisicoquímiques dels compostos (polaritat i propietats 

àcid-base). Per a l’anàlisi d’agents antimicrobians en pinsos, aquesta consisteix en 
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una extracció sòlid-líquid (SLE, de solid-liquid extraction) partint d’una quantitat 

suficient de mostra finament molturada, homogènia i representativa. Generalment 

s’utilitzen dissolvents orgànics de polaritat adequada, principalment acetonitril 

(ACN) o metanol (MeOH), o bé mescles d’aquests amb aigua o solucions tampó a 

valors de pH apropiats per a les propietats àcid-base dels anàlits. A més, algunes 

classes d’agents antimicrobians, com les tetraciclines i els macròlids, formen 

fàcilment complexos amb cations metàl·lics divalents presents a la mostra (Mg2+, 

Ca2+, etc). En aquests casos, l’addició d’un agent complexant esdevé imprescindible 

per tal d’assolir bones recuperacions. En la majoria de casos, l’agent escollit és 

l’àcid etilendiaminatetraacètic (EDTA) [118, 125, 129, 130]. 

Pel que fa a les tècniques d’extracció, les més emprades són l’agitació mecànica 

(rotatòria, vibratòria o oscil·latòria) i l’extracció assistida per ultrasons (UAE, de 

ultrasound-assisted extraction). Ambdues permeten una extracció quantitativa dels 

anàlits ràpida, simple i econòmica. Altres tècniques utilitzades que fan ús d’una 

energia auxiliar per tal d’augmentar l’eficiència del procés són l’extracció amb 

líquids pressuritzats (PLE, de pressurised liquid extraction) [112, 122, 123] i 

l’extracció assistida per microones (MAE, de microwave assisted extraction) [114, 

129]. En la PLE, l’extracció es du a terme a una temperatura per sobre del punt 

d’ebullició del dissolvent, el qual es manté en estat líquid gràcies a l’aplicació 

d’elevades pressions, mentre que en la MAE el dissolvent en contacte amb la 

mostra és escalfat mitjançant la irradiació per microones. Un dels atractius que 

presenta la PLE és la possibilitat d’emprar l’aigua com a dissolvent extractant 

(PHWE, de pressurized hot water extraction) [122]. En les condicions d’elevada 

pressió i temperatura aplicades, l’aigua disminueix considerablement la seva 

polaritat i es pot emprar, en substitució d’un dissolvent orgànic, per a l’extracció de 

compostos de mitjana i baixa polaritat, amb la consegüent reducció del cost i de 

l’impacte mediambiental. Convé destacar que ambdues tècniques permeten un cert 

grau d’automatització i que, aquesta reducció en la manipulació de la mostra 

condueix generalment a una disminució de la incertesa associada al procés 

d’extracció. Per contra, cal considerar els possibles problemes d’inestabilitat dels 

anàlits a les condicions de treball aplicades. A més, com més elevades són la 

pressió i la temperatura més eficient és l’extracció, però alhora augmenten les 

interferències de la matriu coextretes amb els anàlits.  
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1.3.1.2. Mètodes de purificació o clean-up dels extractes 

La naturalesa no selectiva del procés d’extracció sovint fa imprescindible la 

posterior purificació dels extractes obtinguts. La finalitat de l’etapa de purificació o 

de clean-up, és eliminar de l’extracte la major quantitat possible de substàncies 

coextretes de la matriu que puguin interferir o produir algun altre efecte (efecte 

matriu) en la determinació dels anàlits. En alguns casos, també es pretén la 

preconcentració dels anàlits.   

En l’anàlisi d’agents antimicrobians en pinsos, més de la meitat dels mètodes es 

basen en l’extracció en fase sòlida (SPE, de solid-phase extraction). Aquesta 

sempre es du a terme en modalitat off-line mitjançant l’ús de cartutxos comercials o 

columnes preparades al mateix laboratori. La SPE on-line, en què l’extracte purificat 

es transferit de manera automàtica al sistema cromatogràfic, és rarament emprada 

per al clean-up d’extractes de pinsos [123]. La selecció de la naturalesa i la quantitat 

de fase sòlida, així com dels solvents emprats en les diferents etapes 

(condicionament, càrrega, neteja i elució), ve condicionada tant per la naturalesa i 

les propietats fisicoquímiques dels anàlits com per les interaccions de la matriu i els 

anàlits amb el sorbent. D’entre la gran quantitat de rebliments comercialment 

disponibles, les fases no polars de base polimèrica, seguides de les de base sílice 

funcionalitzades amb cadenes C18, són les més emprades. Entre les polimèriques 

destaca especialment el sorbent Oasis® HLB (hydrophilic-lipophilic balance), 

desenvolupat per Waters. Aquest consisteix en un copolímer de dos monòmers amb 

propietats hidròfiles (N-vinilpirrolidona) i lipòfiles (divinilbencè), per la qual cosa 

presenta una elevada capacitat de retenció per a un ampli espectre de compostos. 

A més, a diferència dels de base sílice, l’assecat accidental del sorbent no provoca 

una disminució de les recuperacions. Menys freqüentment també s’utilitzen fases 

polars com la sílice [94, 110] o l’alúmina [79, 99], d’intercanvi catiònic [106, 128, 

143] o, fins i tot, la combinació seqüencial de dos cartutxos amb mecanismes 

d’interacció diferents [84].  

Probablement la novetat més important introduïda l’any 2003 en el tractament de 

mostra ha estat el mètode QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and 

Safe). Aquest es basa en l’extracció en fase sòlida dispersiva (d-SPE, de dispersive 

solid-phase extraction) i consta de dues etapes. Breument, consisteix en una 

extracció de la mostra (sovint amb un alt contingut d’aigua) amb un solvent orgànic 



67 Introducció 

(típicament ACN), en presència de salts inorgàniques (MgSO4 anhidre, NaCl, etc.) 

per promoure la separació de les fases aquosa i orgànica. Els anàlits d’interès 

romanen en la fase orgànica mentre que els components polars coextrets de la 

matriu ho fan en la fase aquosa. Posteriorment, es du a terme una etapa de 

purificació amb un sorbent apropiat a la naturalesa de la mostra. Les interferències 

coextretes de la matriu són retingudes pel sorbent mentre que els compostos 

d’interès romanen en el solvent. Entre els sorbents més utilitzats es troben una 

mescla d’amines primàries i secundàries (PSA, de primary secondary amine) per a 

l’eliminació de compostos polars (àcids orgànics, àcids grassos, sucres, etc.), el C18

i el grafit per a l’eliminació de lípids i pigments, respectivament, o combinacions 

d’aquests. Aquest procediment, que va ser inicialment desenvolupat per a la 

determinació de pesticides en fruites i vegetals, ha estat ràpidament adoptat en 

altres camps per la seva eficiència i rapidesa. En el cas de mostres seques, com els 

pinsos, es requereix l’addició d’aigua prèviament a l’extracció. No obstant, fins al 

moment, només dos mètodes han reportat l’ús del mètode QuEChERS complet per 

a l’anàlisi d’agents antimicrobians en pinsos [135, 138]. En d’altres casos, es 

proposa únicament la segona etapa basada en la d-SPE per tal d’accelerar i 

simplificar el procés [118].  

De forma minoritària, altres procediments es basen en una extracció líquid-líquid 

(LLE, liquid-liquid extraction) [119], una LLE seguida d’una SPE [83, 88, 103] o bé 

en la dispersió de matriu en fase sòlida (MSDP, de matrix solid-phase dispersion), 

que combina extracció i purificació en una sola etapa, emprant C18 com a agent 

dispersant [108]. No obstant, si la posterior tècnica de separació i/o detecció és 

suficientment selectiva per a la determinació dels anàlits al nivell d’interès, 

nombrosos mètodes (de l’ordre del 40 %) opten per no dur a terme cap tipus de 

clean-up, o bé només una simple dilució de l’extracte (dilute and shoot). Aquesta 

pràctica és especialment habitual en el desenvolupament de mètodes multiclasse, 

en els quals la selectivitat de determinades tècniques de clean-up, com per exemple 

la SPE, pot suposar un desavantatge. 
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1.3.2. Determinació dels anàlits

Els mètodes analítics poden classificar-se en dos grans grups:  

� Mètodes de cribratge o de screening: permeten detectar la presència d’una 

substància, o família de substàncies al nivell d’interès. Es caracteritzen per 

ser mètodes ràpids que permeten processar un elevat nombre de mostres en 

poc temps. A més, han de proporcionar un nombre baix de falsos negatius 

(conformes) però alhora també de falsos positius (no conformes), ja que les 

mostres sospitoses de ser positives han de ser analitzades posteriorment 

mitjançant un mètode de confirmació. 

� Mètodes de confirmació: proporcionen informació per identificar i, si és 

necessari quantificar, la substància a la concentració d’interès amb un alt 

grau de certesa.     

A continuació, es descriuen les tècniques analítiques emprades per a la 

determinació d’agents antimicrobians en pinsos. Actualment, algunes d’elles, 

especialment l’espectrometria de masses (MS, de mass spectrometry), poden 

aplicar-se amb finalitats de cribratge i/o confirmació, de manera que la distinció 

entre ambdós tipus de mètodes resulta cada vegada menys evident.    

1.3.2.1. Mètodes d’immunoassaig 

Una de les tècniques més emprades per al cribratge d’agents antimicrobians en 

pinsos és l’assaig d’immunoabsorció enzimàtica (ELISA, de enzyme-linked 

immunosorbent assay) [85, 102, 115, 121, 125]. Aquesta estratègia es basa en una 

interacció específica antígen-anticós i acostuma a proporcionar resultats qualitatius 

o semiquantitatius. És emprada per la seva sensibilitat, especificitat, baix cost, 

rapidesa i simplicitat en la preparació de la mostra. En ser aplicada en laboratoris de 

control redueix el nombre de mostres que cal confirmar, fet que a la pràctica es 

tradueix en una disminució del temps i cost d’anàlisi. No obstant, en alguns casos 

es requereix un tractament de mostra més laboriós [102, 115], per la qual cosa els 

avantatges que ofereix es veuen reduïts respecte l’aplicació directa d’un mètode de 

confirmació. Actualment, existeixen kits ELISA comercials, específics per a un 

compost o grup de compostos relacionats, en diversos formats (microplaques, 

biosensors, tires o dipsticks, etc.) (Taula 1.14). 
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Taula 1.14. Kits ELISA comercials per al cribratge d’agents antimicrobians en pinsos.
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n.e. 

n.e. 

0.1 

10 

500 

500 

500 

1000 
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Agents 
antimicrobians 

Aminoglicòsids 

�-lactames 

Cefalosporines 

Fenicols * 

Macròlids * 

Polipèptids *  

Quinolones * 

Sulfonamides * 

Tetraciclines * 

Cloramfenicol * 

Flumequina * 

Bacitracina * 

Espiramicina * 

Virginiamicina  

Tilosina *

Olaquindox * 

Nom comercial 

Premi®Test 

Chloramphenicol EIA 

Flumequine EIA 

Multi-AGP EIA 

* Estudiats en aquesta tesi. 

  n.e.: no especificat.  

Proveïdor 

R-Biopharm 

ELISA 

Technologies 
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Taula 1.14. Kits ELISA comercialment disponibles per la determinació d’agents antimicrobians en pinsos.
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0.2 

0.35 

0.50 

n.e. 

n.e. 

n.e. 

n.e. 

10 

n.e. 

n.e. 

20 

66.6 

Agents 
antimicrobians 

Cloramfenicol * 

Ciprofloxacina * 

Enrofloxacina * 

Florfenicol * 

Flumequina * 

Fluoroquinolones * 

Furaltadona * 

Norfloxacina * 

Sulfadiazina * 

Sulfadimidina * 

Tilosina * 

Sulfamides * 

Nom comercial 

Chloramphenicol ELISA 

MaxSignal® Ciprofloxacin ELISA Test Kit 

MaxSignal® Enrofloxacin ELISA Test Kit 

MaxSignal® Florfenicol ELISA Test Kit 

MaxSignal® Flumequine ELISA Test Kit 

MaxSignal® Fluoroquinolone ELISA Test Kit 

MaxSignal® Furaltadone ELISA Test Kit 

MaxSignal® Norfloxacin ELISA Test Kit 

MaxSignal® Sulfadiazine ELISA Test Kit 

MaxSignal® Sulfamethazine ELISA Test Kit 

Tylosin ELISA kit 

l’Screen SULFA 

* Estudiats en aquesta tesi.

  n.e.: no especificat.  

Proveïdor 

Randox 

Bioo Scientific 

Tecna 
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1.3.2.2. Mètodes cromatogràfics 

La majoria de mètodes establerts per a l’anàlisi d’agents antimicrobians en pinsos 

es basen en la cromatografia de líquids d’alta resolució (HPLC, de high-

performance liquid chromatography) com a tècnica de separació (Figura 1.29). La 

separació cromatogràfica es du a terme generalment en fase invertida emprant 

columnes amb fases estacionàries del tipus C8 o C18 i fases mòbils formades per 

mescles hidroorgàniques d’ACN o MeOH amb solucions reguladores del pH, tant en 

mode isocràtic com en gradient. Actualment, els progressos en aquest camp 

inclouen la introducció de la cromatografia de líquids d’ultra alta resolució (UHPLC, 

de ultra-high-performance liquid chromatography) [117]. Aquesta es basa en la 

utilització de columnes de partícules de mida petita (<2 µm) a pressions elevades 

(fins a 1300 bars), mitjançant les quals s’aconsegueix un augment de l’eficàcia i de 

la resolució, una major sensibilitat i una disminució del temps de retenció dels 

anàlits. Altres tècniques de separació com, per exemple, l’electroforesi capil·lar (CE, 

de capillary electrophoresis) són rarament proposades per a l’anàlisi d’agents 

antimicrobians en pinsos [90, 116].   

Figura 1.29. Distribució dels mètodes descrits per a l’anàlisi d’agents antimicrobians en 

pinsos (període 2000-actualitat) en funció de la tècnica analítica emprada.

Pel que fa als sistemes de detecció, els detectors convencionals d’absorció a 

l’ultraviolat (UV) o de fluorescència (FL) són àmpliament utilitzats. Aquests 

permeten la quantificació dels anàlits, però no necessàriament la seva identificació 

inequívoca. La majoria d’agents antimicrobians presenten grups cromòfors en les 

seves estructures capaços d’absorbir radiació en la zona de l’espectre corresponent 

CE-UV 3%

ELISA 7%
LC-FL 15%

LC-UV 29%

LC-MS 7%

LC-MS/MS 
28%

LC-TOF 3%

LC-Orbitrap 
5%

LC-QTOF 
3%
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a l’UV. No obstant, aquesta sovint no ofereixen prou selectivitat ja que substàncies 

coextretes de la matriu també absorbeixen a aquestes longituds d’ona. Una 

alternativa que ofereix una major sensibilitat i selectivitat és la detecció fluorimètrica 

(FL), però el seu camp d’aplicació es troba limitat ja que el nombre d’agents 

antimicrobians que presenten fluorescència intrínseca, com ara les quinolones [91, 

113], és escàs. Tanmateix, en el cas d’alguns compostos (sulfamides, bacitracina, 

etc.) es recorre a la formació de derivats fluorescents mitjançant reaccions de 

derivatització, les quals es poden dur a terme tant en modalitat precolumna com 

postcolumna [88, 114].  

1.3.2.3. Espectrometria de masses 

En els darrers anys, la LC acoblada a l’espectrometria de masses (MS, de mass 

spectrometry) ha esdevingut la tècnica de referència per a la determinació d’agents 

antimicrobians en pinsos. Aquesta permet, a diferència de l’UV i la FL, la 

quantificació de pics no completament resolts i l’obtenció d’informació estructural 

per a la identificació i confirmació dels anàlits. En la detecció per MS però, la 

quantificació es pot veure afectada per l’efecte matriu (matrix effect). Aquest 

consisteix en un augment (ion enhancement) o disminució (ion suppression) de la 

resposta instrumental de l’anàlit degut a la influència de components coeluents de la 

matriu en el seu procés d’ionització a la font.  

Entre les diferents tècniques d’ionització, la ionització per electroesprai (ESI, de 

electrospray ionization), adequada per a molècules de pes molecular baix o mitjà, 

tant polars com moderadament apolars, és clarament la més emprada per a l’anàlisi 

d’agents antimicrobians. La ionització química a pressió atmosfèrica (APCI, de 

atmospheric pressure chemical ionization), menys sensible a l’efecte matriu, és 

rarament utilitzada. D’altra banda, la ionització a pressió ambient mitjançant una font 

d’anàlisi directa en temps real (DART, de direct analysis in real time) també ha estat 

proposada [135]. Aquesta permet eludir la separació cromatogràfica i aconseguir 

així una reducció del temps d’anàlisi.  

Pel que fa als analitzadors, els mètodes establerts es basen en quadrupols senzills 

(Q) [80, 89, 99, 104, 132] i majoritàriament, en l’espectrometria de masses en 

tàndem (MS/MS) emprant analitzadors de triple quadrupol (QqQ). Aquests últims 
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ofereixen, treballant en mode d’adquisició de monitoratge de reaccions múltiples 

(MRM, de multiple reaction monitoring), una elevada sensibilitat i selectivitat per a la 

detecció, identificació i quantificació d’un elevat nombre de compostos. No obstant, 

el nombre d’anàlits que es poden determinar és tècnicament limitat i únicament es 

poden detectar aquells compostos preestablerts (targeted) inclosos en el mètode 

d’adquisició. L’establiment del mètode requereix l’optimització dels paràmetres 

d’adquisició per a cada compost i, en funció del nombre de transicions específiques 

a monitorar, l’ajust de diferents finestres d’adquisició basades en el temps de 

retenció dels anàlits. En aquest escenari, els instruments d’espectrometria de 

masses d’alta resolució (HRMS, de high-resolution mass spectrometry) han obert 

noves possibilitats en el camp de la seguretat alimentària per a l’anàlisi de residus i 

contaminants. Aquests permeten, l’adquisició d’espectres de masses en mode 

d’escombratge complet (full scan), la determinació simultània d’un nombre 

teòricament il·limitat d’anàlits amb una elevada resolució i, en conseqüència, amb 

una elevada selectivitat i exactitud de massa. Així doncs, a diferència dels 

quadrupols de massa unitària, permeten l’elucidació de la composició elemental 

dels compostos. A més, els paràmetres d’adquisició són comuns per a tots els 

anàlits i l’anàlisi retrospectiva de les dades ofereix la possibilitat de detectar 

compostos desconeguts i/o prèviament no considerats (non-targeted) sense la 

necessitat de reinjectar la mostra. És per això, que en els darrers anys, l’HRMS ha 

esdevingut una tècnica emergent per al desenvolupament de mètodes multiclasse, 

especialment en el camp dels aliments [149]. 

Fins al moment però, són pocs els mètodes que han avaluat les prestacions de la 

LC acoblada a l’HRMS per a l’anàlisi d’agents antimicrobians en pinsos. Aquests es 

basen en analitzadors de temps de vol (TOF, de time-of-flight) [78, 117] o Orbitrap 

de transformada de Fourier [134, 135]. En algun cas, també es proposen 

instruments híbrids en combinació amb una trampa iònica (LIT, linear ion trap) o 

quadrupol previs del tipus LIT-Orbitrap [117] o Q-TOF per a aplicacions MS/MS amb 

alta resolució [133, 136]. En la Taula 1.15 es recullen les prestacions que ofereixen 

els diferents tipus d’analitzadors emprats. El paràmetre bàsic per a la seva 

caracterització és l’anomenat poder de resolució (RP, de resolving power). Aquest 

es defineix com la capacitat de l’instrument de distingir entre dos ions que tenen 

relació massa/càrrega (m/z) que difereixen només en un increment petit. Per a un 

determinat ió de massa m, s’expressa com RP = m/m, on m és l’amplada del pic 

mesurada a una alçada convinguda, generalment a la meitat del seu màxim 
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(FWHM, de full width at half maximum). En matrius complexes, un elevat RP es 

tradueix, per tant, en una major capacitat de l’espectròmetre de resoldre físicament 

la massa de l’anàlit de la massa d’interferències isobàriques coeluents provinents 

de la matriu (compostos que presenten la mateixa massa nominal però difereixen 

en la seva composició elemental i, per tant, tenen diferent massa exacta). D’altra 

banda, l’exactitud de massa (MA, de mass accuracy) es defineix com la diferència 

relativa entre el valor de m/z mesurat experimentalment i el valor de m/z teòric o 

calculat. En parts per milió (ppm), s’expressa com MA = ((m/z)experimental-

(m/z)teòric)/(m/z)teòric × 106. A RP baixos, el perfil de masses mesurat és la suma dels 

perfils de masses individuals de l’anàlit i de la interferència coeluent, de manera que 

l’assignació de la massa, basada en un algoritme centroide, resulta en una 

assignació incorrecta de la massa de l’anàlit. Així doncs, a mesura que augmenta el 

RP, major és la selectivitat i menor l’error en l’assignació de la massa exacta dels 

anàlits. Com a conseqüència, un RP insuficient o la selecció d’una amplada de 

finestra massa estreta en relació al RP pot donar lloc a falsos positius o falsos 

negatius, és a dir, a la presència o a l’absència de pic a la massa exacta esperada, 

respectivament. Diversos treballs conclouen que, a baixa concentració i en una 

matriu complexa com els pinsos, es requereix un RP igual o superior a  

50 000 FWHM per a una assignació acurada de la massa exacta dels anàlits  

(<2-5 ppm) [77, 117, 134].  

Taula 1.15. Paràmetres operacionals dels diferents analitzadors de masses [150]. 

Tipus d’analitzador Q TOF* Orbitrap* 

Exactitud de massa (ppm) 

Poder de resolució (FWHM) [×103]

Interval de m/z (límit superior) [×103] 

Velocitat d’adquisició (Hz) 

Interval de linealitat 

Preu

Baixa 

3-5 

2-3 

2-10 

105-106

Baix 

1-5 

10-60 

10-20 

10-50 

104-105

Moderat 

1-3 

100-240 

4 

1-5 

5 × 103

Elevat 

* Inclouen configuracions híbrides amb Q o LIT com a primer analitzador. 
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1.3.3. Quantificació

El calibratge és l’eina bàsica per a la quantificació dels anàlits en una mostra i és, 

per tant, de gran importància per a l’obtenció de resultats fiables. D’una banda, cal 

tenir en compte la recuperació de l’anàlit al final del procediment analític, és a dir, 

les possibles pèrdues que es poden produir durant les diferents etapes del 

tractament de mostra. Les recuperacions poden ser baixes especialment en els 

mètodes multiclasse en què els diferents anàlits sovint presenten propietats 

fisicoquímiques molt variades. D’altra banda, la influència de l’efecte matriu en 

l’etapa de mesura, especialment en la detecció per MS, també pot comprometre la 

correcta quantificació dels compostos d’interès. Una quantificació més o menys 

acurada dependrà, per tant, de l’estratègia de calibratge aplicada. A continuació, es 

descriuen les més habituals:  

� Calibratge amb patrons en solució: corba obtinguda a partir de patrons de l’anàlit 

preparats en un solvent, és a dir, en absència de matriu. Constitueix el mètode 

més ràpid i simple, però no permet compensar les recuperacions ni eliminar 

l’efecte matriu i, per tant, pot conduir a resultats poc fiables.   

� Calibratge per addició estàndard: corba obtinguda a partir de patrons preparats 

per l’addició, a l’inici del procés analític, de quantitats conegudes i creixents de 

l’anàlit a la pròpia mostra problema. El principal inconvenient es que cal realitzar 

addicions a cada mostra individual i la seva aplicació és, per tant, laboriosa i poc 

pràctica per a l’anàlisi de rutina quan el nombre de mostres és elevat. No 

obstant, permet simultàniament eliminar l’efecte matriu i corregir les pèrdues 

d’anàlit durant el tractament de mostra.  

� Calibratge amb patrons matrix-fortified o matrix-extracted: corba obtinguda a 

partir de patrons preparats per l’addició, a l’inici del procés analític, de quantitats 

conegudes d’anàlit a una matriu de la mateixa naturalesa que les mostres a 

analitzar però lliure de l’anàlit a determinar (blanc de mostra) i posteriorment 

processada de manera anàloga a aquestes. Constitueix una alternativa viable a 

l’addició estàndard per tal de corregir les recuperacions i compensar l’efecte 

matriu, però únicament quan aquest és uniforme entre mostres i, per tant, no 

varia significativament respecte el del blanc de mostra seleccionat. En cas 

contrari, l’error comès en la quantificació pot ser considerable. 
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� Calibratge amb patrons matrix-matched: corba obtinguda a partir de patrons 

preparats per l’addició de quantitats conegudes d’anàlit als extractes procedents 

d’un blanc de mostra. Representa també una alternativa factible a l’addició 

estàndard per a l’eliminació de l’efecte matriu quan aquest és equivalent entre 

mostres però, a diferència d’aquesta i del calibratge matrix-fortified, no permet 

corregir les recuperacions. 

Cap d’aquests enfocaments però, permet compensar les variacions incontrolades 

de la resposta instrumental de l’anàlit que es poden donar entre mostres. Si 

aquestes fluctuacions són significatives, es recomana la seva correcció mitjançant 

l’ús de patrons interns (IS, de internal standard). El cas ideal, és la selecció d’un IS 

per cadascun dels anàlits d’interès ja que ambdós compostos han de tenir un 

comportament el més similar possible. En la detecció per MS s’acostuma a emprar 

un patró de l’anàlit marcat amb un isòtop estable (2H, 13C, etc.) de manera que 

aquest té exactament les mateixes propietats fisicoquímiques que l’anàlit, coelueix 

amb ell i, per tant, presenta el mateix efecte matriu, fet que permet eliminar-lo. 

D’altra banda, els IS es poden afegir a l’extracte just abans de la mesura 

instrumental o ser addicionats a la mostra abans de l’extracció i sotmesos a tot el 

procés analític. En aquest últim cas, permeten corregir també els factors de 

recuperació i sovint reben el nom de surrogate standards. No obstant, per a la 

majoria dels anàlits, l’ús de IS marcats isotòpicament és difícil o, fins i tot, 

impossible atès el seu elevat cost o la manca de disponibilitat comercial. En la 

pràctica, en els mètodes multiresidu i multiclasse sol emprar-se un IS per a 

cadascuna de les famílies considerades.  

En l’anàlisi de pinsos l’estratègia aplicada varia en funció del sistema de detecció 

emprat. Així doncs, el calibratge amb patrons en solució és el mètode més utilitzat 

quan la determinació es du a terme per LC-UV o LC-FL. En canvi, per tal de 

compensar l’important efecte matriu, els procediments més habituals en la detecció 

per MS són el calibratge matrix-fortified i matrix-matched, de vegades combinats 

amb l’ús de IS. No obstant, atesa la variabilitat i complexitat dels pinsos, no sempre 

és possible disposar d’una matriu blanca i representativa de les mostres a analitzar, 

fet que representa una de les principals limitacions d’aquestes dues aproximacions. 

L’ús de l’addicció estàndard, més acurada, és poc habitual ja que comporta un 

increment considerable en el volum de mostres a processar. 
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1.3.4. Validació 

La validació d’un mètode analític és el procediment que té per objectiu confirmar, 

mitjançant l’examen i l’aportació d’evidències objectives, que aquest compleix els 

requisits particulars per a un ús específic previst [70]. Pel que fa al control oficial de 

residus en aliments, mitjançant la Decisió 2002/657/CE [151], la UE reconeix que 

l’avanç continu en les tècniques analítiques d’ençà de l’adopció de la  

Directiva 96/23/CE [73] ha provocat que el concepte de mètodes de rutina i de 

referència hagi quedat obsolet. La Decisió 2002/657/CE [151] estableix requisits de 

funcionament i procediments de validació dels mètodes analítics, i criteris comuns 

d’interpretació dels resultats obtinguts. D’aquesta manera, els diferents laboratoris 

gaudeixen de flexibilitat per tal d’introduir i aplicar les noves tècniques analítiques i 

desenvolupar els seus propis mètodes en funció de les seves possibilitats 

(disponibilitat d’instruments, experiència, etc.), sempre que compleixin les 

especificacions establertes.  

No obstant, en el sector de l’alimentació animal a dia d’avui no s’ha implementat cap 

normativa específica equivalent [134]. Així doncs, els mètodes d’anàlisi destinats al 

control oficial dels pinsos es caracteritzen per seguir els criteris generals establerts 

en el Reglament (CE) 882/2004 [69]. D’altra banda, el Reglament (CE) 152/2009 

[152] estableix mètodes d’anàlisi per al control en pinsos de determinades 

substàncies, entre les quals es troben diversos agents antimicrobians autoritzats i 

no autoritzats com a additius (Taula 1.16). Aquest reglament contrasta amb la 

tendència iniciada per la UE en el control de residus en aliments, d’ençà de la 

implementació de la Decisió 2002/657/CE [151], d’abandonar la descripció detallada 

dels mètodes d’anàlisi. Tanmateix, també estableix que poden aplicar-se altres 

mètodes si es demostra que aquests proporcionen resultats analítics equivalents als 

mètodes proposats.  

Actualment, per tant, existeixen notables diferències entre els requisits establerts 

per als mètodes destinats al control oficial d’aliments i de pinsos, les quals han 

condicionat en gran mesura les tècniques i els protocols de validació aplicats en 

ambdós camps. Pel que fa a les tècniques analítiques, per a la confirmació de 

substàncies permeses (grup B) la Decisió 2002/657/CE [151] estableix com a 

adequats aquells mètodes basats en la LC o la GC acoblades a diferents sistemes 

de detecció (FL, UV, MS, espectroscòpia d’infraroig, immunograma, etc.), mentre 
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que en el cas de substàncies prohibides (grup A), únicament es consideren aptes la 

LC i la GC amb detecció per MS o espectroscòpia d’infraroig. En canvi, el 

Reglament (CE) 152/2009 [152] no adopta els mateixos criteris per a l’anàlisi de 

pinsos i proposa mètodes de confirmació basats en la LC-UV per a additius no 

autoritzats. En la Taula 1.16 es mostra però, com els límits de quantificació (LOQ, 

limit of quantification) dels mètodes establerts per als additius no autoritzats són 

relativament alts i que, en el cas dels additius autoritzats, els LOQ són superiors al 

nivell màxim permès com a resultat d’una contaminació creuada (1 % contingut 

màxim autoritzat) de manera que els mètodes proposats no són aplicables per al 

seu control. 

Taula 1.16. Mètodes d’anàlisi oficials per al control d’additius autoritzats i no autoritzats en 

pinsos i nivells màxims de contaminació creuada establerts [62, 152].      

Annex IV i VIII Reglament (CE) 152/2009 Annex Directiva 2009/8/CE 

Additius Tècnica 
analítica 

LOQ         
(µg kg–1) 

Nivell màxim permès de 
contaminació creuada (µg kg–1) 

Autoritzats  

Halofuginona 

Robenidina 

Diclazuril 

Lasalocid 

LC-UV 

LC-UV 

LC-UV 

LC-FL 

1000 

5000 

500 

10000 

300 

700 

10 

1250 

No autoritzats 

Benzoquat de metil 

Olaquindox 

Amprolium 

Carbadox 

LC-UV 

LC-UV 

LC-UV 

LC-UV 

1000 

5000 

500 

10000 

�

�

�

�

D’altra banda, en la Taula 1.17 es mostren els paràmetres de validació que han de 

seguir els mètodes analítics emprats en el control oficial de pinsos i aliments d’acord 

amb la legislació aplicable en cada camp. El canvi més important introduït per la 

Decisió 2002/657/CE [151], és el reemplaçament dels paràmetres clàssics de límit 

de detecció (LOD, limit of detection) i límit de quantificació (LOQ) pel límit de decisió 

(CC�, decision limit) i la capacitat de detecció (CC�, detection capability), 

respectivament. Fins al moment, la determinació del LOD i del LOQ continua sent la 

pràctica més estesa en els mètodes reportats per a l’anàlisi de pinsos. No obstant, 
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en alguns casos s’estableixen únicament el CC� i la CC�, mentre que en altres 

s’opta per determinar els quatre paràmetres per tal de permetre la comparació entre 

mètodes.  

Taula 1.17. Criteris de validació dels mètodes analítics [69, 151].

PINSOS 
Annex III Reglament (CE) 882/2004 

ALIMENTS 
Decisió 2002/657/CE 

a) Veracitat/recuperació 

b) Precisió (repetibilitat i 

reproductibilitat) 

c) Aplicabilitat 

d) Selectivitat 

e) Linealitat

f) Mesura de la incertesa  

g) Límit de detecció (LOD) 

h) Límit de quantificació (LOQ)

a) Veracitat/recuperació 

b) Precisió (repetibilitat, reproductibilitat i 

reproductibilitat intralaboratori) 

c) Robustesa 

d) Especificitat 

e) Corbes de calibratge 

f) Estabilitat  

g) Límit de decisió (CC�) 

h) Capacitat de detecció (CC�) 

A continuació, es defineixen els diferents paràmetres i els requisits a seguir per a la 

seva determinació: 

� Exactitud (accuracy): grau de concordança entre el resultat de l’assaig i un valor 

de referència acceptat. S’obté determinant la veracitat i la precisió.  

� Veracitat (trueness): grau de concordança entre la mitjana d’un nombre elevat de 

resultats i un valor de referència acceptat. S’expressa normalment com a biaix, 

és a dir, com la diferència entre aquest valor mitjà i el de referència. Aquest últim 

s’estableix a partir de l’anàlisi d’un material de referència certificat (CRM, de 

certified reference material). Un CRM és un material al qual se li ha assignat un 

contingut d’anàlit especificat, acompanyat de la incertesa associada amb un 

determinat nivell de confiança. Actualment però, a la base de dades 

internacional de CRM (COMAR, de Code d'indexation des matériaux de 

référence) [153], no es troba disponible cap CRM representatiu per a l’anàlisi 

d’agents antimicrobians en pinsos. En el cas de no disposar de CRM, en 

comptes de la veracitat es pot avaluar la recuperació (recovery), és a dir, el 

percentatge de la quantitat d’una substància recuperat durant el procediment 

analític. Aquesta es determina a partir de mostres dopades o fortificades (spiked 
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or fortified samples), és a dir, de l’addició de quantitats conegudes d’anàlit a 

mostres de matriu blanques.   

� Precisió (precision): grau de concordança entre resultats d’assajos independents 

obtinguts en condicions predeterminades. S’expressa com a imprecisió 

mitjançant el càlcul de la desviació estàndard dels resultats dels assajos. Es pot 

avaluar en condicions de repetibilitat, reproductibilitat intermèdia o intralaboratori 

i/o reproductibilitat interlaboratori (Taula 1.18). Aquesta última es determina 

mitjançant la participació en assajos d’aptitud (PT, de proficiency test). 

Actualment, a la base de dades de PT (EPTIS, de European proficiency testing 

information system) [154], hi consten quatre assajos d’aptitud organitzats per tal 

d’avaluar la competència dels laboratoris participants en l’anàlisi d’agents 

antimicrobians en pinsos (Taula 1.19).  

Taula 1.18. Condicions d’avaluació de la precisió.  

Repetibilitat Reproductibilitat 
intralaboratori 

Reproductibilitat 
interlaboratori 

Igual: 

� Laboratori 

� Mètode 

� Operador 

� Mostres d’anàlisi 

� Equip

� Dia

Igual: 

� Laboratori 

� Mètode 

� Mostres d’anàlisi 

Diferent: 

� Dia 

Igual/diferent: 

� Operador 

� Equip 

Igual: 

� Mostres d’anàlisi 

Diferent: 

� Laboratori 

� Operador 

� Mètode 

� Equip 

Igual/diferent: 

� Dia 

� Aplicabilitat/robustesa: mesura de la susceptibilitat d’un mètode analític a petits 

canvis de les condicions experimentals. S’avaluen canvis tant en la preparació 

de la mostra com en la mesura analítica (pH, temperatura, temps  

d’extracció, etc.). 

� Especificitat/selectivitat: capacitat d’un mètode analític de distingir entre l’anàlit i 

altres substàncies (components de la matriu, metabòlits, etc.) en les condicions 

experimentals.  

� Linealitat/corbes de calibratge: capacitat d’un mètode analític de produir, 

directament o mitjançant una transformació matemàtica definida, resultats 
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proporcionals a la concentració d’anàlit en la mostra. L’interval de linealitat 

acostuma a ser relativament ampli de manera que, a la pràctica, es delimita un 

interval de treball que inclou les concentracions d’interès i el límit inferior del qual 

correspon generalment al LOQ del mètode. 

� Incertesa de la mesura: paràmetre no negatiu que caracteritza la dispersió dels 

valors de quantificació que s’atribueixen a un mesurant.  

� Estabilitat: s’estudia l’estabilitat dels anàlits tant en solució com en la matriu, ja 

que la inestabilitat dels anàlits o dels components de la matriu durant 

l’emmagatzematge o l’anàlisi de les mostres pot donar lloc a desviacions 

significatives dels resultats. 

� Límit de detecció (LOD, de limit of detection): menor concentració d’anàlit en una 

mostra que pot ser confiadament distingida del blanc. 

� Límit de quantificació (LOQ, de limit of quantification): menor concentració 

d’anàlit en una mostra que pot ser determinada amb un nivell d’incertesa 

acceptable. 

� Límit de decisió (CC�, decision limit): límit en el qual i a partir del qual es pot 

concloure amb una probabilitat d’error � que una mostra es no conforme. L’error 

� és la probabilitat de que la mostra analitzada sigui realment conforme, encara 

que s’hagi obtingut una mesura no conforme (decisió de fals no conforme). 

� Capacitat de detecció (CC�, detection capability): contingut mínim d’una 

substància que pot ser detectat, identificat o quantificat en una mostra, amb una 

probabilitat d’error �. L’error � és la probabilitat de que la mostra analitzada sigui 

realment no conforme, encara que s’hagi obtingut una mesura conforme (decisió 

de fals conforme). 

D’altra banda, en el cas de criteris encara no contemplats en la normativa específica 

per a pinsos, com ara els de confirmació per MS, es recorre a aquells establerts en 

la Decisió 2002/657/CE [151]. Aquesta implementa un sistema de punts 

d’identificació (IP, de identification point), els quals s’atribueixen en funció de les 

tècniques analítiques emprades. Així per exemple, a la LC-UV i la LC-FL se’ls 

atribueix 1 IP i a la LC acoblada a un detector de MS de baixa resolució se li 

assigna 1 IP per cada ió precursor i 1.5 IP per cada ió producte. Per a confirmar la 

presència de substàncies permeses s’han d’assolir un mínim de 3 IP, mentre que si 

es tracta de substàncies prohibides són necessaris 4 IP com a mínim. A més, també 
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cal determinar la intensitat relativa dels ions detectats, i aquesta no pot superar les 

toleràncies màximes permeses. En el cas de la HRMS, s’adquireixen 2 IP per cada 

ió precursor i 2.5 IP per cada ió producte amb un poder de resolució superior a 

20 000 FWHM, però no s’estableixen criteris pel que fa a l’exactitud massa. També 

es du a terme la comparació de l’espectre experimental obtingut amb un espectre 

teòric o de referència de la substància. Diversos treballs proposen que tant el poder 

de resolució com l’exactitud de massa, paràmetres que afecten la identificació dels 

compostos, siguin implementats en la revisió de la Decisió 2002/657/CE [155]. 
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Taula 1.19. Assajos d’aptitud organitzats per a la determinació d’agents antimicrobians en pinsos. 

Ref. 

[156] 

[157] 

* Estudiats en aquesta tesi.

  n.e.: no especificada.  

Freqüència 

1 mostra/mes 

4 mostres/any 

Agents antimicrobians 

Narasina* 

Neomicina 

Nicarbazina* 

Nitrofurazona 

Oxitetraciclina* 

Penicil·lina 

Salinomicina* 

Sulfadimetoxina* 

Sulfadimidina* 

Sulfaquinoxalina* 

Sulfatiazole* 

Tiabendazole 

Tiamulina* 

Tilosina* 

Virginiamicina 

Nicarbazina* 

Robenidina 

Amprolium* 

Apramicina 

Bacitracina* 

Carbadox* 

Clopidol* 

Clortetraciclina* 

Decoquinat* 

Eritromicina* 

Estreptomicina 

Etopabat 

Fenbendazole* 

Furazolidona* 

Ipronidazole 

Lasalocid* 

Lincomicina* 

Monensina* 

Monensina* 

Salinomicina* 

Nom 

AAFCO feed check sample program 

Veterinary drugs – chemical methods 

País 

EUA 

Països Baixos 

Proveïdor 

AAFCO 

Ducares 
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Taula 1.19. Assajos d’aptitud organitzats per a la determinació d’agents antimicrobians en pinsos. 

Ref. 

[158] 

[159] 

* Estudiats en aquesta tesi.

  n.e.: no especificada.  

Freqüència 

n.e. 

1-2 mostres/any 

Agents antimicrobians 

Quinolones* 

Sulfonamides* 

Tetraciclines* 

Sulfaquinoxalina* 

Sulfatiazole* 

Clortetraciclina* 

Doxiciclina* 

Oxitetraciclina* 

Tetraciclina* 

�-lactames 

Aminoglicòsids 

Macròlids* 

Sulfadiazina* 

Sulfametoxipiridazina* 

Sulfadimetoxina* 

Sulfadimidina* 

Sulfamerazina* 

Sulfamonometoxina 

Nom 

Antibiotics at carry-over level in feed 

Progetto Trieste 

País 

Països Baixos 

Itàlia 

Proveïdor 

RIKILT 

Test Veritas 
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L’objectiu general d’aquesta tesi ha estat el desenvolupament i la validació de 

metodologies per a l’anàlisi de baixes concentracions d’agents antimicrobians en 

pinsos destinats a l’alimentació animal. Els anàlits estudiats pertanyen a les 

principals famílies emprades en medicina veterinària (tetraciclines, sulfamides, 

macròlids, etc.).  

Els objectius concrets han estat: 

� Revisar les metodologies analítiques establertes en els últims anys (període 

2000-actualitat) per a la determinació d’agents antimicrobians en pinsos i del 

marc legislatiu vigent en el camp; 

� Desenvolupar mètodes analítics per a la determinació de sulfamides i 

fluoroquinolones basats en la cromatografia de líquids amb detecció 

fluorimètrica;  

� Establir un mètode multiclasse basat en la cromatografia de líquids acoblada 

a l’espectrometria de masses en tàndem per a l’anàlisi d’un elevat nombre 

d’agents antimicrobians que permeti englobar i simplificar els mètodes 

emprats en un laboratori de control oficial; 

� Estudiar l’efecte matriu en la detecció per espectrometria de masses i avaluar 

l’extracció en fase sòlida i l’extracció en fase sòlida dispersiva com a 

tècniques de clean-up per a la seva minimització; 

� Avaluar i comparar l’eficàcia en la separació cromatogràfica amb columnes 

de partícules de nucli sòlid enfront de columnes convencionals de partícules 

totalment poroses;  

� Validar els mètodes en una àmplia varietat de pinsos destinats a l’alimentació 

de diferents espècies animals i aplicació a l’anàlisi de mostres reals; 

� Dissenyar i desenvolupar un algoritme automatitzat (macro) per a la 

correlació d’ions en espectrometria de masses d’alta resolució. 





89 Aims 

The general objective of this thesis was the development and validation of analytical 

methodologies for the determination of low concentrations of antimicrobial agents in 

animal feeds. The analytes studied belong to families widely used in veterinary 

medicine (tetracyclines, sulfonamides, macrolides, etc.). 

The specific aims for the work developed were the following:  

� To review the analytical methodologies published in the last few years (from 

2000 to the present date) for the analysis of antimicrobial agents in animal 

feedingstuffs, and the current legislative framework in this field; 

� To develop analytical methods for the determination of sulfonamides and 

fluoroquinolones by liquid chromatography with fluorescence detection; 

� To implement a multiclass method based on liquid chromatography coupled to 

tandem mass spectrometry for the analysis of a large number of antimicrobial 

agents in order to encompass and simplify the methods used in an official 

control laboratory; 

� To study the matrix effects on mass spectrometry detection and to evaluate 

the solid-phase extraction and dispersive solid-phase extraction clean-up 

techniques, for its minimization; 

� To assess and compare the efficiency in the chromatographic separation 

using core-shell particle columns versus conventional fully porous particle 

columns; 

� To validate the methods for a wide variety of feeds intended for different 

animal species and application to the analysis of real samples; 

� To design and develop an automated algorithm (macro) for the correlation of 

ions in high-resolution mass spectrometry. 
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3.1. Anàlisi d’agents antimicrobians en pinsos (revisió)

En els darrers anys, nombroses revisions han abordat l’anàlisi de residus d’agents 

antimicrobians, o de medicaments veterinaris en general, en el camp de la seguretat 

alimentària. No obstant, la majoria de treballs s’han centrat únicament en aliments 

d’origen animal [18, 155, 160-165], i pocs inclouen els pinsos com a matriu d’interès 

[155, 163, 164]. A més, fins al moment, només un article de revisió ha estat dedicat 

en exclusiva als pinsos. Aquest però, tan sols fa referència a l’anàlisi d’agents 

antimicrobians no autoritzats com a promotors de creixement [166].  

És per això que, en el marc d’aquesta tesi, s’ha dut a terme una revisió per tal de 

conèixer l’estat actual i les tendències emergents en l’anàlisi d’agents antimicrobians 

en pinsos. Aquesta s’ha realitzat juntament amb el Laboratori Agroalimentari de 

Cabrils (LAC) [167] i el centre Mas de Bover de l’Institut de Recerca i Tecnologia 

Agroalimentàries (IRTA) [168], ambdós adscrits al Departament d'Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya 

(DAAM). D’una banda, el LAC constitueix el servei oficial i la base tècnica de 

l'administració catalana pel que fa a l’anàlisi de les mostres de pinso preses en els 

controls oficials. De l’altra, el centre Mas de Bover de l’IRTA té entre d’altres 

objectius, el d’impulsar la recerca i el desenvolupament tecnològic en matèria de 

nutrició, salut i benestar animal i producció de pinsos. Aquesta col·laboració ha 

permès, doncs, abordar l’anàlisi d’agents antimicrobians en pinsos des de diferents 

perspectives i en la seva globalitat, és a dir, des de la fabricació de pinsos fins a la 

seva anàlisi pròpiament dita. Així, en primer lloc, s’han revisat els aspectes més 

rellevants relacionats amb els pinsos (producció, composició, problemàtica de la 

contaminació creuada, etc.), així com també el marc legislatiu vigent en el camp. En 

segon lloc, s’han revisat de manera exhaustiva els mètodes analítics establerts en 

els últims anys (període 2000-2010) per a les principals famílies d’agents 

antimicrobians, amb especial atenció en les tècniques analítiques i els criteris de 

validació emprats.  

Aquest treball ha donat lloc a la publicació del següent article: Analysis of 

antimicrobial agents in animal feed. Trends in Analytical Chemistry 2011, 30(7), 

1042-1064. Amb aquesta revisió, s’ha aconseguit, per tant, cobrir el buit detectat en 

l’àmbit que ens ocupa.  
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Les diferents parts de què consta ja han estat tractades àmpliament al llarg de la 

introducció de la present tesi. Els nous mètodes desenvolupats d’ençà de la seva 

publicació (període 2010-actualitat) s’han recollit en la Taula 3.1. Aquests mostren, 

sens dubte, una major acceptació de la MS en el camp i un augment de la tendència 

cap al desenvolupament de mètodes multiclasse amb tractaments de mostra 

genèrics.  
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3.1.1. Publicació I. Analysis of antimicrobial agents in animal feed 

(review)
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esultats i discussió 

Taula 3.1. Mètodes establerts per a l’anàlisi d’agents antimicrobians en pinsos durant el període 2010-actualitat.�
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3.2. Mètodes multiresidu per a l’anàlisi d’agents antimicrobians en 
pinsos 

En aquest capítol es presenta el desenvolupament i la validació de dos mètodes 

multiresidu basats en la LC-FL per a l’anàlisi en pinsos de 8 sulfamides (SDZ, SDD, 

SMP, SCP, SDX, SMX i SQX) i 6 fluoroquinolones (MAR, CIP, DAN, ENR, SAR i 

DIF), respectivament. Concretament, s’han estudiat les condicions òptimes per a 

l’extracció i la determinació cromatogràfica de cadascuna d’aquestes dues famílies 

d’agents antimicrobians. La fluorescència natural de les fluoroquinolones fa de la 

detecció fluorimètrica una tècnica apropiada per a la seva determinació. En canvi, 

en el cas de les sulfamides, les quals no presenten fluorescència intrínseca, la 

determinació es basa en la detecció de derivats fluorescents i requereix, per tant, 

una reacció de derivatització. L’ús d’un detector convencional permetrà l’aplicació 

d’ambdós mètodes en qualsevol laboratori de rutina ja que evita els costos 

d’adquisició i manteniment d’instruments de MS, els quals sovint no estan 

disponibles a les fàbriques de pinsos. D’altra banda, per a la separació 

cromatogràfica s’ha avaluat l’eficàcia de columnes de partícules de nucli sòlid. 

Aquestes es presenten com una alternativa per a l’obtenció d’eficàcies comparables 

a les que ofereixen les columnes amb partícules de grandària inferior a 2 �m 

emprades en UHPLC, però dins del límits de pressió dels sistemes convencionals 

d’HPLC i, per tant, sense la necessitat d’invertir tampoc en nova instrumentació 

[169-172]. Pel que fa a la validació, s’han investigat pinsos destinats a diferents 

espècies animals per tal de comprovar que la variabilitat i complexitat de la matriu 

no afecta la fiabilitat dels resultats obtinguts. Ambdós mètodes analítics han estat 

finalment aplicats a l’anàlisi de mostres reals.  

Els resultats d’aquest treball s’han recollit en els següents articles:  

� Analysis of sulfonamides in animal feeds by liquid chromatography with 

fluorescence detection. Journal of Agricultural and Food Chemistry 2011, 

59(10), 5240-5247. 

� Analysis of fluoroquinolones in animal feeds by liquid chromatography with 

fluorescence detection. Journal of Separation Science 2012, 35(16), 2048-

2053. 
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El mètode desenvolupat per a les fluoroquinolones ha estat implementat al 

Laboratori Agroalimentari de Cabrils (LAC) de la Generalitat de Catalunya per a la 

determinació d’enrofloxacina en pinsos.  
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3.2.1. Publicació II. Analysis of sulfonamides in animal feeds by liquid 

chromatography with fluorescence detection
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3.2.2. Publicació III. Analysis of fluoroquinolones in animal feeds by 

liquid chromatography with fluorescence detection
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3.2.3. Discussió dels resultats

3.2.3.1. Dopatge de les mostres de pinso 

Atesa l’absència de CRM disponibles que continguin els compostos d’interès en la 

matriu d’estudi, en comptes de la veracitat s’ha avaluat la recuperació dels anàlits. 

En ambdós casos, la preparació de les mostres dopades s’ha basat en un 

procediment prèviament establert en el grup de recerca per a la preparació d’un 

material per al control de qualitat consistent en un pinso per a porcs dopat amb 

dues sulfamides (SDZ i SDD) [114]. Així doncs, a diferència de la resta de mètodes 

reportats per a l’anàlisi d’agents antimicrobians en pinsos, en que les mostres es 

dopen amb dissolucions patró dels anàlits, el dopatge s’ha dut a terme a partir de 

l’addició directa de quantitats conegudes dels anàlits en estat sòlid a mostres de 

pinso blanc. D’aquesta manera, la incorporació té lloc seguint el procediment 

emprat en la fabricació de pinsos medicamentosos i, per tant, de la mateixa manera 

en que es dóna la contaminació creuada. A més, per tal de comprovar que els 

mètodes proporcionen resultats fiables independentment de la composició de la 

matriu, s’han dopat pinsos destinats a diferents espècies animals (garrins, vaques, 

pollastres, etc.). Atès que la concentració dels pinsos que es volen preparar és 

baixa, primerament s’ha procedit a preparar un pinso més concentrat d’una matriu 

representativa i posteriorment, s’han realitzat dilucions amb la mateixa matriu de 

pinso blanc (Figura 3.1). La resta de pinsos en estudi s’han dopat a partir del pinso 

de concentració intermèdia. La dilució entre 10-100 vegades d’aquest pinso fa que 

la presència de la matriu corresponent només representi entre un 1-10 % del total. 

D’aquesta manera s’ha evitat la preparació de pinsos més concentrats i les 

posteriors etapes de dilució per a cadascuna de les diferents matrius. En cadascuna 

de les etapes, l’homogeneïtzació de les mostres dopades s’ha realitzat en un 

agitador durant 5 dies en flascons de plàstic que contenen boles de tefló per tal 

d’afavorir la mescla.  

En el cas de les sulfamides, per a la preparació dels pinsos més concentrats s’ha 

escollit, entre totes les matrius exemptes d’anàlits disponibles, el pinso d’engreix per 

a porcs, fonamentalment per dues raons. D’una banda, perquè la cria de bestiar 

porcí és l’activitat més estesa de la indústria ramadera a Catalunya i, d’altra banda, 

perquè la majoria de premescles autoritzades van destinades a aquest sector. En 

total, s’han dopat 6 pinsos diferents que contenen tots els anàlits a una concentració 
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de 2 �g g–1, la qual es pot considerar representativa d’un pinso contaminat com a 

resultat d’una contaminació creuada. Posteriorment, per a les fluoroquinolones s’ha 

procedit de la mateixa manera. En aquest cas, els pinsos més concentrats s’han 

preparat amb pinso per a pollastres. D’altra banda, s’ha optat per preparar 4 pinsos 

dopats a 3 concentracions diferents (0.2, 0.5 i 2 �g g–1) per tal d’avaluar l’eficiència 

del mètode a concentracions més baixes (Figura 3.1). 

Figura 3.1.� Esquema de la preparació dels pinsos dopats per: (A) sulfamides i (B) 

fluoroquinolones.  

3.2.3.2. Propietats fisicoquímiques dels anàlits 

Pel que fa a les característiques àcid-base, les sulfamides són compostos 

ionitzables que presenten dos equilibris degut a la presència de dos grups amino en 

la seva estructura (Figura 3.2). Així, el nitrogen unit al carboni 4 és capaç d’acceptar 

un protó en medi àcid (pKa1), mentre que el nitrogen del grup sulfonamido pot cedir 

un protó a valors de pH alcalins (pKa2). En general, les sulfamides presenten valors 

de pKa1 entre 1.3-2.9 i de pKa2 en l’interval 5.7-8.5 [173]. Per tant, en funció del pH 

del medi, es poden trobar en forma catiònica, neutra o aniònica i, tot i que molt 

minoritàriament, també en forma zwitteriònica. Són solubles en solvents orgànics 

polars.  

Les quinolones, en funció de les seves característiques àcid-base, es poden 

classificar en dos grups: quinolones àcides i quinolones amfòteres. Les quinolones 

estudiades en aquest treball es corresponen amb les quinolones amfòteres per a les 
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quals s’ha establert un MRL en aliments [38]. El caràcter àcid de les quinolones 

àcides ve donat pel grup carboxil situat en la posició 3, mentre que les quinolones 

amfòteres tenen, a més, grups piperazinil o metil piperazinil en la posició 7 que els 

confereixen característiques bàsiques. Per tant, aquestes últimes, en funció del pH 

del medi, es poden trobar en forma catiònica, aniònica o zwitteriònica ja que el grup 

carboxil és més àcid que el grup piperazinil o metil piperazinil protonat (Figura 3.3).  

Figura 3.2.�Equilibris àcid-base de les sulfamides. 

Figura 3.3.�Equilibris àcid-base de les quinolones. 

Quinolones àcides

Quinolones amfòteres
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Les quinolones àcides (FLU i OXO) presenten valors de pKa entre 5.5-6.0, mentre 

que per les quinolones amfòteres estudiades els valors de pKa1 i pKa2 es troben 

entre 5.5-6.5 i 7.5-9.3, respectivament [24]. Els pKa associats al grup carboxil són 

unes dues unitats més elevats que el de l’àcid benzoic (pKa 4.2). Aquesta 

disminució de l’acidesa indica la formació d’un enllaç d’hidrogen intramolecular 

entre el protó no ionitzat del grup carboxil i l’oxigen del grup carbonil veí [174]. Són 

solubles en solvents orgànics polars i en solucions hidroorgàniques bàsiques o 

àcides, mentre que a valors de pH entre 6-8 són poc solubles en aigua [175].  

3.2.3.3. Tractament de mostra 

Els mètodes multiresidu desenvolupats per a la determinació en pinsos de les 

sulfamides i les fluoroquinolones estudiades es mostren en les Figura 3.4 i Figura 

3.5, respectivament. Per a l’extracció de les sulfamides, l’addició de petites 

quantitats d’aigua (5 %) a un solvent orgànic com l’ACN prèviament reportada [121], 

ha proporcionat bones recuperacions per a tots els anàlits. En el present estudi 

però, s’ha observat que el reemplaçament de l’ACN per l’acetat d’etil (AcEt), menys 

polar, permet obtenir recuperacions similars amb una menor extracció de 

components de la matriu (Figura 3.6 i Figure 2 publicació II). Finalment, s’ha provat 

també que la disminució del percentatge d’aigua fins l’1 % contribueix encara més a 

la reducció d’interferències sense afectar negativament les recuperacions (Figure 4  

publicació II).   

En el cas de les fluoroquinolones, les millors recuperacions s’obtenen en condicions 

àcides (Figure 1 publicació III), de la mateixa manera que en la resta de mètodes 

reportats en què l’extracció es du a terme a pH iguals o inferiors a 4 [91, 113, 129]. 

D’altra banda, tal com s’ha observat també per a les sulfamides, l’augment del 

temps d’extracció emprant agitació mecànica no afecta significativament el valor de 

les recuperacions obtingudes (Figura 3.7 i Figure 3 publicació II), així com tampoc la 

naturalesa del pinso (Table 2 publicació II i Figure 2 publicació III).  
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Figura 3.4.�Esquema del procediment per a l’anàlisi de sulfamides en pinsos. 

1 g pinso 
+ 

10 mL AcEt:H2O (99:1, v/v)

Agitació manual (1 min)

Centrifugació (10 min a 1370g)

1 mL extracte

Evaporació a sequedat en corrent 
de N2 (50ºC, 10 psi, aprox. 5 min)

Columna: Kinetex C18 (150 � 4.6 mm, 2.6 µm) a 25ºC
Fase mòbil A: solució tampó àcid fòrmic/formiat 0.01 mol L–1 a pH 3.4
Fase mòbil B: ACN
Cabal: 1.6 mL min–1

Vinjecció: 50 µL
�exc/�em: 405/485 nm (0-17 min)

Ex
tr

ac
ci

ó
D

er
iv

at
itz

ac
ió

  p
re

co
lu

m
na

LC
-F

L

Reconstitució amb 1 mL solució IS en ACN (200 µg L–1)
+

2 mL solució tampó d’àcid fòrmic/formiat0.01 mol L–1 a pH 3.4
+

1 mL fluorescamina (0.2 %, w/v) en ACN (2 h, T ambient)

Filtració (0.45 µm) 
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Figura 3.5.�Esquema del procediment per a l’anàlisi de fluoroquinolones en pinsos. 

Figura 3.6. Cromatogrames de LC-FL corresponents a un patró de 200 µg L–1 (a) i pinsos 

blancs de diferents espècies animals extrets amb ACN (5 % H2O): porcs (b), garrins (c), 

vaques (d), pollastres (e), gallines ponedores (f) i conills (g).     

1 g pinso 
+ 

10 mL ACN:HCl 0.05 mol L–1 (50:50, v/v)

Agitació manual (2 min)

Centrifugació (10 min a 1400g)

1 mL extracte
+

4 mL solució tampó d'àcid
oxàlic/oxalat0.01 mol L–1 a pH 4.0

Filtració (0.45 µm)

Columna: Kinetex C18 (150 � 4.6 mm, 2.6 µm) a 25ºC
Fase mòbil A: solució tampó d'àcid oxàlic/oxalat0.01 mol L–1 a pH 4.0
Fase mòbil B: ACN
Cabal: 1.2 mL min–1

Vinjecció: 50 µL
�exc/�em: 297/507 nm (0-5.5 min) i 280/450 nm (5.5-16 min)
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Figura 3.7. Recuperacions obtingudes per al pinso d’aus dopat amb 2 �g g–1 de cada 

fluoroquinolona en funció del temps d’extracció: agitació manual (1 min) i agitació mecànica 

(15 i 30 min).

3.2.3.4. Determinació per LC-FL 

Per a la separació cromatogràfica dels derivats de les sulfamides, s’ha comprovat 

que l’ús de la columna C18 de diàmetre de partícula més petit i de nucli sòlid  

(150 � 4.6 mm; 2.6 µm), ofereix respecte la columna C18 convencional de rebliment 

totalment porós i de llargada superior (250 � 4 mm; 5 µm), els següents avantatges:  

� Augment de la resolució  

� Augment de la sensibilitat (disminució dels LOD i LOQ) 

� Disminució del temps d’anàlisi  

� Reducció del consum de dissolvents (fase mòbil) 

D’aquí que per a l’anàlisi de les fluoroquinolones s’hagi optat directament per 

emprar la mateixa columna C18 de partícules de nucli sòlid. Ambdós mètodes 

desenvolupats constitueixen la primera aplicació d’aquest tipus de columnes per a 

la determinació d’agents antimicrobians en pinsos. Diverses publicacions també han 

reportat recentment el seu ús i avantatges, tant en sistemes d’HPLC com d’UHPLC, 

en el camp dels aliments [176-184].  

L’elevada eficàcia que presenten aquestes columnes resulta de la reducció dels 

principals efectes que contribueixen a l’eixamplament de les bandes 
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cromatogràfiques (difusió d’Eddy i transferència de massa) que proporcionen les 

partícules de nucli sòlid (core-shell), les quals consten d’un nucli esfèric de sílice 

d’alta densitat no porós recobert d’una capa porosa homogènia (Figura 3.8).  

Figura 3.8. Microscòpia electrònica de rastreig de partícules de nucli sòlid (Kinetex  

core-shell): (A) íntegres i (B) secció transversal [185].     

D’una banda, la uniformitat i morfologia d’aquestes partícules facilita una distribució 

òptima i un espai intersticial similar entre elles que homogeneïtza els diferents 

camins de difusió possibles (Figura 3.9), i de l’altra, la porositat només de les capes 

més externes redueix el recorregut dels anàlits i accelera la transferència de massa 

(Figura 3.10).      

Figura 3.9. Efecte de la difusió d’Eddy (efecte multi camí) en l’eixamplament de banda de: 

(A) partícules de nucli sòlid i (B) partícules totalment poroses [185].  

Nucli sòlid 
(core)

Capa porosa 
(shell)

A) B)

Menor eixamplament de banda Major eixamplament de banda

B)A)
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Figura 3.10. Efecte de la transferència de massa en l’eixamplament de banda de: (A) 

partícules de nucli sòlid i (B) partícules totalment poroses [185].

En quan a la detecció fluorimètrica, les condicions de derivatització amb 

fluorescamina prèviament reportades per a l’anàlisi de sulfamides en mostres 

ambientals han resultat també adequades per a la seva determinació en pinsos 

[186]. La fluorescamina és el reactiu derivatitzant utilitzat ja que és específic per a 

amines primàries i aromàtiques (Figura 3.11). A més, aquesta reacciona amb les 

diferents sulfamides donant lloc a fluoròfors amb espectres d’excitació i emissió molt 

semblants entre sí ja que la fluorescència és deguda principalment a la contribució 

de la fluorescamina [187]. Això permet treballar amb la mateixa parella de �exc/�em

per a totes elles. El temps d’estabilització del senyal varia entre aproximadament 60 

i 120 min per a les diferents sulfamides i posteriorment assoleix un valor constant 

durant un mínim de 8 hores [187]. No obstant, l’addició del patró intern (SME) en 

l’etapa de derivatització permet compensar les possibles variacions del senyal amb 

el temps i/o entre mostres evitant així que la quantificació es vegi afectada. Un altre 

avantatge que presenta la fluorescamina és que tant el reactiu en sí com els seus 

productes d’hidròlisi no són fluorescents, fet que evita haver de separar els derivats 

dels anàlits de l’excés de reactiu. D’altra banda, malgrat que la derivatització 

precolumna off-line incrementa el temps d’anàlisi, s’ha adoptat aquesta estratègia ja 

que permet reduir el consum de reactiu derivatitzant, el qual té un cost elevat.  

A)

B)

Menor eixamplament de banda

Major eixamplament de banda
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Figura 3.11. Reacció de derivatització de les sulfamides amb fluorescamina [186].

Pel que fa a les fluoroquinolones, la seva fluorescència intrínseca facilita el procés 

de detecció per LC-FL i no s’ha considerat necessari l’ús de cap patró intern. La 

intensitat del senyal varia considerablement entre elles, sent la DAN i la MAR la 

més i menys fluorescents, respectivament (Figure 3 publicació III). En la Taula 3.2 

es mostren els LOD i LOQ obtinguts per a les diferents fluoroquinolones, establerts 

com la concentració corresponent a 3 i 10 vegades, respectivament, la desviació 

estàndard de la línia base en el temps d’elució de cadascun dels anàlits d’extractes 

blancs corresponents al pinso d’aus.  

Taula 3.2. LOD i LOQ determinats per a les diferents 

fluoroquinolones en pinso d’aus.

Fluoroquinolona 
LOD           

(ng g–1) 
LOQ           

(ng g–1) 

MAR 105 350 

CIP 45 150 

DAN 6 20 

ENR 25 80 

SAR 45 150 

DIF 25 80 

Sulfamides

Fluorescamina

Derivats fluorescents

+
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En comparació amb la majoria de mètodes reportats fins al moment per a la 

determinació de sulfamides i quinolones en pinsos, s’ha reduït considerablement el 

temps d’anàlisi eludint l’ús de tècniques d’extracció com la MAE o la PLE i evitant 

un laboriós procés de purificació que allarga la preparació de mostra. A més a més, 

en ambdós casos s’ha aconseguit, respecte els mètodes cromatogràfics que 

empren detectors convencionals, una disminució significativa dels LOD i LOQ 

(Taula 3.3 i Taula 3.4).  

Taula 3.3. Sensibilitat dels mètodes cromatogràfics reportats per a l’anàlisi de 

sulfamides en pinsos.

Nombre de 
sulfamides 

Tècnica 
analítica 

LOD           
(ng g–1) 

LOQ           
(ng g–1) Ref. 

2 LC-UV 350-730 1350-3160 [114] 

10 LC-UV 390-640 1290-2130 [128] 

8 LC-UV 74-265 265-868 [131] 

2 LC-FL 56-200 189-665 [114] 

8 LC-FL 10-230 20-760 a 

8 LC-FL 10-100 20-340 b 

13 LC-MS/MS 0.5-4.2 0.9-7.1 [138] 

7 LC-MS/MS 0.1-1.1 0.3-2.9 [122] 

7 LC-MS/MS 0.1-2.2 0.3-5.8 [123] 

a Publicació II (columna convencional). 
b Publicació II (columna de partícules de nucli sòlid). 

Taula 3.4. Sensibilitat dels mètodes cromatogràfics reportats per a l’anàlisi de 

fluoroquinolones en pinsos.

Nombre de 
quinolones 

Tècnica 
analítica 

LOD           
(ng g–1) 

LOQ           
(ng g–1) Ref. 

13 LC-FL 400-1500 5000 [91] 

11 LC-FL 40-800 100-2400 [113] 

6 LC-FL 6-105 20-350 c 

5 LC-MS/MS 5-9.1 16.5-30 [129] 

c Publicació III. 
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3.3. Mètode multiclasse per a l’anàlisi d’agents antimicrobians en 
pinsos 

El Laboratori Agroalimentari de Cabrils (LAC) és el responsable de l’anàlisi de les 

mostres de pinso preses en els controls oficials a Catalunya. Dins el Pla 

d’Investigació de Residus (PIR), du a terme la determinació de medicaments 

veterinaris, principalment �-agonistes i agents antimicrobians, per tal de controlar 

l’ús il·legal d’aquestes substàncies en la cria de bestiar, així com verificar que els 

tractaments legals d’aquests animals a través dels pinsos es realitzen correctament. 

Pel que fa als agents antimicrobians, té implementats 12 mètodes, 8 dels quals 

inclosos en l’abast de l’acreditació segons la norma ISO/IEC 17025:2005 [70], per a 

l’anàlisi d’un total de 24 compostos pertanyents a 9 famílies diferents (Taula 3.5). 

Aquests es basen en la LC acoblada majoritàriament a detectors convencionals 

d’UV i FL, i en menor proporció a la MS/MS. En general, els diversos compostos 

d’una família s’agrupen en un mateix mètode d’anàlisi, excepte en el cas dels 

nitrofurans i els coccidiostàtics, per als quals es requereixen 2 i 3 mètodes diferents, 

respectivament. Així doncs, els mètodes establerts inclouen des de 1 fins a un 

màxim, en el cas de les sulfamides, de 5 anàlits. Com a conseqüència, sovint una 

mostra ha de ser sotmesa a diversos mètodes per tal de cobrir la determinació de 

tots els compostos exigits, fet que disminueix l’eficiència i productivitat del laboratori.

Per aquest motiu, l’objectiu del present treball ha estat agrupar els 12 mètodes 

anteriors en un únic mètode basat en la LC-MS/MS, així com també incloure més 

anàlits en algunes de les famílies i introduir noves famílies no considerades fins al 

moment (Taula 3.6). En total, el mètode establert cobreix de manera simultània el 

cribratge, la confirmació i la quantificació de 50 anàlits pertanyents a 13 famílies 

diferents. S’han estudiat les condicions per a la seva extracció, separació 

cromatogràfica i detecció per MS/MS. Pel que fa al clean-up dels extractes s‘han 

avaluat diferents estratègies basades en la SPE i la d-SPE per a la reducció del 

efecte matriu, sense resultats satisfactoris.  

El desenvolupament i la validació d’aquest mètode multiclasse ha donat lloc a 

l’article que es presenta a continuació: Multiclass method for antimicrobial analysis 

in animal feeds by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Analytical and 

Bioanalytical Chemistry 2013, 405(26), 8475-8486.��
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Taula 3.5. Mètodes de rutina establerts al LAC per a l’anàlisi d’agents antimicrobians en 

pinsos. 

Famílies Tècnica 
analítica 

Interval de 
concentracions (mg kg–1) Acreditat 

Sulfamides

Sulfadiazina  

Sulfapiridina 

Sulfadimidina 

Sulfametoxipiridazina 

Sulfaquinoxalina

SDZ 

SPD 

SDD 

SMP 

SQX 

LC-UV 5-1000 

5-100 

Sí 

Tetraciclines

Oxitetraciclina 

Doxiciclina 

Tetraciclina 

Clortetraciclina

OTC 

DC 

TC 

CTC 

LC-FL 5-1000 Sí 

Quinolones

Enrofloxacina* ENR LC-FL 1-20 No 

Macròlids

Tilosina 

Espiramicina 

Eritromicina  

TYL 

SPI 

ERY 

LC-MS/MS 1-20 Sí 

Fenicols

Cloramfenicol CAP LC-MS/MS 0.5-10 Sí 

Coccidiostàtics

Monensina 

Salinomicina 

Narasina 

Lasalocid 

Amprolium

MON 

SAL 

NAR 

LAS 

AMP 

LC-UV 

LC-FL 

LC-UV

1-100 

1-100 

10-100

Sí 

Sí 

No 

Nitrofurans i Quinoxalines

Furaltadona 

Carbadox 

Olaquindox 

Nifursol

FTD 

CBX 

OLQ 

NIF 

LC-UV 

LC-UV 

10-100 

0.5-200 

Sí 

No 

Polipèptids

Bacitracina BAC LC-MS/MS 1-20 No 

* Mètode desenvolupat en aquesta tesi (publicació III). 
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Taula 3.6.�Nous anàlits i famílies d’agents antimicrobians inclosos en el mètode 

multiclasse.

Nous anàlits 

Quinolones Sulfamides 

Ciprofloxacina  

Danofloxacina  

Difloxacina  

Marbofloxacina  

Norfloxacina  

Sarafloxacina  

Àcid oxolínic 

Flumequina

CIP 

DAN 

DIF 

MAR 

NOR 

SAR 

OXO 

FLU 

Sulfacloropiridazina  

Sulfadimetoxina 

Sulfadoxina 

Sulfamerazina  

Sulfametoxazole 

Sulfatiazole

SCP 

SDM 

SDX 

SMR 

SMX 

STZ

Coccidiostàtics Fenicols
Decoquinat 

Diclazuril 

Clopidol  

Nicarbazina 

DCQ 

DCZ 

CLOP 

NCZ

Florfenicol FLOR 

Noves famílies

Benzimidazoles Pleuromutilines

Fenbendazole 

Flubendazole 

Oxibendazole

FEN 

FLUB 

OXI

Tiamulina 

Valnemulina

TIA 

VAL 

Lincosamides Diaminopirimidines
Lincomicina LIN Trimetoprim TRI 
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3.3.1. Publicació IV. Multiclass method for antimicrobial analysis in 

animal feeds by liquid chromatography-tandem mass 

spectrometry
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3.3.2. Discussió dels resultats 

3.3.2.1. Dopatge de les mostres de pinso 

Com en els dos mètodes desenvolupats anteriorment, s’ha avaluat la recuperació 

dels anàlits. No obstant, en aquest cas, atès l’elevat nombre d’agents 

antimicrobians considerats i l’àmplia varietat de pinsos estudiats, no ha resultat 

factible dopar les mostres amb els anàlits en estat sòlid tal com s’ha fet per a les 

sulfamides i les fluoroquinolones. Així doncs, com en la majoria de mètodes descrits 

a la bibliografia, el dopatge s’ha realitzat a partir de l’addició de quantitats 

conegudes de dissolucions patró dels anàlits a les diferents mostres de pinsos 

blancs (Taula 3.7). 

Taula 3.7. Tipus de pinsos emprats durant el desenvolupament i la 

validació del mètode.�

Porcí Boví Aviram 

Porcs creixement 

Porcs engreix  

Truges gestants 

Truges lactants 

Garrins

Vedells creixement 

Vedells engreix 

Vaques  

Vaques lleteres 

Gallines ponedores 

Pollastres engreix 

3.3.2.2. Tractament de mostra 

En la Figura 3.12 es mostra l’esquema del mètode multiclasse desenvolupat. Ateses 

les diferents propietats fisicoquímiques de les famílies estudiades, l’establiment d’un 

mètode d’aquestes característiques requereix un tractament de mostra genèric i poc 

selectiu. Pel que fa a l’extracció, els agents antimicrobians tenen tendència a unir-se 

a certs components del pinso, especialment proteïnes i metalls. Així, l’ACN i el 

MeOH emprats tenen la doble funció de precipitar les proteïnes i extreure els 

anàlits, mentre que el tampó de McIlvaine-EDTA permet l’extracció eficient dels 

compostos més polars. El seu ús ha estat àmpliament descrit a la bibliografia per a 

l’extracció d’agents antimicrobians en aliments [188-198] i, en algunes ocasions, 

també en pinsos [116, 118, 129, 130, 143]. L’àcid cítric que conté i l’EDTA 

addicionat actuen com a agents complexants necessaris per tal de prevenir la unió 
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de certs agents antimicrobians, principalment tetraciclines, macròlids i quinolones, 

als metalls presents en el pinso. 

Per a algunes de les famílies estudiades s’han addicionat, a l’inici del tractament de 

mostra, patrons interns (IS, internal standard). Per a les sulfamides, quinolones i 

coccidiostàtics no ionòfors s’ha seleccionat un patró marcat isotòpicament, mentre 

que en el cas de les tetraciclines, macròlids i coccidiostàtics ionòfors s’ha utilitzat un 

altre compost de la mateixa família (Figura 3.13). La verificació de les recuperacions 

dels IS (>70 %) en cadascuna de les mostres s’ha emprat per controlar l’eficiència 

del procés d’extracció durant l’aplicació del mètode. 

Figura 3.12.�Esquema del procediment per a l’anàlisi de 50 agents antimicrobians en pinsos. 

Ex
tr

ac
ci

ó
D

ilu
ci

ó
LC

-M
S/

M
S

4 g pinso 
+ 

50 µL solució IS en MeOH
+

15 mL MeOH:ACN:tampó McIlvaine 0.1 mol L–1 

pH 4.6 amb 1.5 % EDTA 0.1 mol L–1

(37.5:37.5:25, v/v/v)

Agitació manual (30 s)

Centrifugació (10 min a 1400g)

3 mL extracte
+

7 mL solució d’àcid fòrmic
5 mmol L–1:MeOH (50:50, v/v)

Filtració (0.22 µm)

Columna: Kinetex XB-C18 (100 � 2.1 mm, 1.7 µm) a 35ºC
Fase mòbil A: solució d'àcid fòrmic 5 mmol L–1

Fase mòbil B: solució d'àcid fòrmic 50 mmol L–1 :ACN (10:90, v/v)
Cabal: 0.5 mL min–1

Vinjecció: 8 µL
ESI: +/–

Bany d’ultrasons (15 min)
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Fenilsulfadimidina-13C6 (SDD-13C) 

IS sulfamides

Demeclociclina (DMC) 

IS tetraciclines

Norfloxacina-d5 (NOR-d5) 

IS quinolones 

Roxitromicina (ROX) 

IS macròlids

Ronidazole-d3 (RDZ-d3) 

IS coccidiostàtics no ionòfors

                      

  

                                        Nigericina (NIG) 

                                 IS coccidiostàtics ionòfors

Figura 3.13.�Estructura dels patrons interns. 
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Pel que fa al clean-up dels extractes, la SPE basada en l’ús de cartutxos HLB, molt 

estesa en el camp, ha resultat massa selectiva per a la diversitat d’anàlits inclosos 

en el mètode. La d-SPE proporciona, en canvi, millors recuperacions per a la 

majoria de les famílies d’agents antimicrobians considerades (Figure S1 publicació 

IV). Les baixes o nul·les recuperacions obtingudes per a les tetraciclines i els 

coccidiostàtics ionòfors emprant PSA i C18, respectivament (Figure S2 publicació 

IV), també han estat observades en altres treballs [118, 135]. Aquests ho 

atribueixen a fortes interaccions entre el sorbent i els anàlits. En el cas dels 

coccidiostàtics ionòfors (MON, NAR, SAL i LAS), aquest comportament concorda 

amb el fet que siguin els compostos més retinguts en la columna cromatogràfica de 

fase estacionària C18 emprada (entre 11-12.30 min). No obstant, la d-SPE no ha 

resultat eficient per a la reducció del efecte matriu observat (Table 2 publicació IV). 

Així, per exemple, la mescla de sorbents (Figure 1 publicació IV), l’augment de la 

quantitat de sorbent (Figura 3.14), la dilució de l’extracte abans de la d-SPE  

(Figura 3.15) o la congelació de l’extracte abans de la dilució per afavorir la 

precipitació dels lípids (Figura 3.16) no han contribuït a una disminució del efecte 

matriu respecte la simple dilució de l’extracte per la qual s’ha optat finalment.  

Figura 3.14. Efecte de la quantitat de sorbent emprada en la d-SPE en l’efecte matriu per a 

cada agent antimicrobià en extractes de pinso per a porcs dopats a 2 µg g–1.  
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�
Figura 3.15. Efecte de la dilució, prèvia o posterior a la d-SPE, en l’efecte matriu per a cada 

agent antimicrobià en extractes de pinso per a porcs dopats a 2 µg g–1. 

Figura 3.16. Efecte de la congelació de l’extracte prèvia a la dilució en l’efecte matriu per a 

cada agent antimicrobià en extractes de pinso per a porcs dopats a 2 µg g–1. 
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3.3.2.3. Determinació per LC-MS/MS 

Per a la separació cromatogràfica, s’ha comparat novament l’eficàcia de dues 

columnes: una Acquity BEH C18 convencional de partícules poroses i una Kinetex 

XB-C18 de partícules de nucli sòlid, ambdues de la mateixa llargada, diàmetre i mida 

de partícula (100 � 2.1 mm; 1.7 �m). També en aquest cas, la columna Kinetex 

proporciona una millor resolució i un augment de la sensibilitat per a la majoria dels 

compostos. A la Figura 3.17 es mostren els cromatogrames corresponents als 

anàlits per als quals aquesta millora ha estat més significativa. Cal esmentar el 

comportament del LAS, el qual no elueix emprant la columna Acquity BEH C18, però 

sí amb la columna Kinetex XB-C18 (pic amb cua). Aquest comportament també ha 

estat observat recentment per d’altres autors en comparar les columnes Acquity 

BEH C18 i Luna C18 per a l’anàlisi de coccidiostàtics en ous per LC-MS/MS [199]. 

Aquests ho atribueixen a interaccions secundàries del LAS amb grups silanol 

residuals de la fase estacionària en la columna Acquity BEH C18. La incorporació de 

dues cadenes laterals d’isobutil a la base de la cadena C18 en la columna Kinetex 

XB-C18 sembla ser més efectiva que els ponts d’etilè de la columna Acquity BEH C18

en la reducció d’aquestes interaccions secundàries. D’altra banda, convé destacar 

que en aquest cas, en que s’utilitza un instrument d’UHPLC, l’ús de la columna de 

partícules de nucli sòlid no aporta una disminució significativa del temps d’anàlisi en 

comparació amb el guany obtingut habitualment amb els instruments d’HPLC 

convencionals. 

Pel que fa a la detecció per MS, s’ha monitorat una transició per als 6 IS i dues per 

cadascun dels 50 anàlits, és a dir, un total de 106 transicions. D’aquesta manera, 

s’obtenen 4 IP (1 per l’ió precursor i 1.5 per cada ió producte) per a la confirmació 

de cada anàlit d’acord amb la Decisió 2002/657/CE [151]. Com a ió precursor s’ha 

seleccionat l’ió que dóna un senyal més intens. Per a la majoria dels compostos 

aquest correspon a l’ió molecular protonat [M+H]+, si la ionització té lloc en ESI 

positiu, o desprotonat [M–H]– si aquesta es produeix en ESI negatiu. Per a la SPI i 

la BAC però, el senyal més intens correspon a l’ió doble i triplement protonat, 

[M+2H]2+ i [M+3H]3+, respectivament. Aquests també han estat detectats i 

seleccionats com a ions precursors per a aquests compostos en d’altres treballs [92, 

118]. Pel que fa als coccidiostàtics ionòfors (MON, NAR, SAL i LAS), la formació 

d’adductes amb cations sodi [M+Na]+ presents com a impureses en els solvents 

emprats com a modificadors orgànics de la fase mòbil també ha estat àmpliament 
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reportada en altres estudis [110, 118, 120, 126, 127, 132, 135, 137]. En el cas del 

DCZ, atès que la molècula conté 3 àtoms de Cl i que aquest té dos isòtops estables 

(35Cl i 37Cl) l’elecció de dos ions precursors diferents és el més habitual [101, 120, 

126]. Els ions m/z 405 i 407 es corresponen amb les dues combinacions d’isòtops 

amb una abundància natural més elevada: 41.7 % 35Cl2 37Cl i 43.5 % 35Cl3. 

Únicament en el cas de l’AMP s’ha seleccionat com a ió precursor un fragment 

resultant del trencament del grup metilpiridina [200]. D’altra banda, les 

fragmentacions observades per a algunes de les famílies es corresponen també 

amb les descrites en d’altres publicacions: 

� Quinolones: en el cas de l’OXO i la FLU l’ió producte majoritari prové de la 

pèrdua de H2O del grup carboxil en posició 3, mentre que per a les piperazinil 

fluoroquinolones l’ió majoritari s’origina per la pèrdua de CO2 del mateix grup 

(DIF, ENR, CIP), seguida en alguns casos (NOR i SAR) de la fragmentació 

de l’anell piperazinil (C2H5N) [201].  

� Sulfamides: es detecten dos fragments característics corresponents al grup  

p-sulfoanilina (m/z 156) seguit de la pèrdua del grup sulfonil (m/z 92) [201].  

� Tetraciclines: s’observa la pèrdua de NH3 (DC) o de NH3 i H2O (CTC, OTC i 

TC) [201].  

� Coccidiostàtics no ionòfors: els fragments més intensos pel DCZ, el DCQ i el 

CLOP corresponen a la pèrdua de dos àtoms de clor, al trencament de l’èster 

i a la fragmentació de l’anell aromàtic per l’àtom de N, respectivament [199, 

202]. Per a la NCZ, consistent en una mescla equimolar de  

2-hidroxi-4,6-dimetilpirimidina i 4,4'-dinitrocarbanilida, aquesta última és 

seleccionada com a ió precursor i el seu producte majoritari es genera per la 

fragmentació del grup amida [101, 120, 126, 200].  
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Figura 3.17. Cromatogrames de patrons en solució (56 anàlits) a diferents concentracions 

obtinguts amb la columna: (A) Acquity BEH C18 i (B) Kinetex XB-C18.  
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3.3.2.4. Calibratge i quantificació 

L’efecte matriu observat en la detecció per MS, més o menys significatiu en funció 

de l’anàlit, ha resultat el principal inconvenient per a una quantificació acurada de 

les mostres. Per tal de compensar-lo s’ha emprat el calibratge matrix-fortified. No 

obstant, l’estudi de diferents tipus de pinsos ha mostrat que per a certes 

combinacions d’anàlit/matriu la variabilitat en la seva composició dóna lloc a 

variacions significatives en l’efecte matriu, tant entre pinsos destinats a la mateixa 

com a diferents espècies animals (Taula 3.8). En aquests casos, no és possible 

emprar una matriu de pinso com a representativa en el calibratge matrix-fortified per 

a la quantificació d’altres tipus de pinso i, per tant, es proposa l’ús de l’addició 

estàndard per a la correcta quantificació de les mostres positives a aquests 

compostos. En comparació amb els altres dos mètodes desenvolupats basats en la 

LC-FL, l’acoblament LC-MS/MS proporciona LOD i LOQ significativament inferiors 

per a totes les sulfamides i fluoroquinolones (excepte CIP, DAN i SAR) (Taula 3.9). 

Taula 3.8. Variació (RSD, de relative standard deviation) en el senyal mesurat entre pinsos 

destinats a la mateixa o a diferents espècies animals.
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Taula 3.9. Sensibilitat per als anàlits en comú dels mètodes analítics desenvolupats 

en aquesta tesi.   

LC-FL LC-MS/MS 

Anàlits LOD (ng g–1) LOQ (ng g–1) LOD (ng g–1) LOQ (ng g–1) 

Su
lfa

m
id

es
 

SDZ 20 60 16 53 

SMP 40 130 3 10 

SCP 60 210 18 58 

SDX 40 130 7 23 

SMX 40 120 4 15 

SDM 30 90 3 9 

SQX 100 340 17 55 

Fl
uo

ro
qu

in
ol

on
es

 MAR 105 350 16 54 

CIP 45 150 50 168 

DAN 6 20 47 158 

ENR 25 80 5 17 

SAR 45 150 52 172 

DIF 25 80 4 12 

D’acord amb la bibliografia revisada, a l’inici d’aquest treball únicament s’havien 

proposat tres mètodes multiclasse per a l’anàlisi d’agents antimicrobians en pinsos 

[78, 118, 119]. Fins al moment, s’han publicat tres treballs més, fet que posa de 

manifest la necessitat existent en el camp de disposar de mètodes que cobreixin un 

gran nombre i diversitat d’anàlits [133, 134, 136]. Aquests es basen en la LC 

acoblada a la MS/MS o la HRMS i permeten el cribratge i/o la confirmació d’entre  

11 i 81 agents antimicrobians ja sigui amb finalitat quantitativa o qualitativa  

(Taula 3.10). Tots els mètodes descriuen també un important efecte matriu, 

independentment de que duguin a terme o no una etapa de clean-up, el qual es 

compensa emprant el calibratge amb patrons matrix-matched o matrix-fortified. 

Tanmateix, en els pocs casos en que s’han analitzat diferents tipus de pinsos també 

s’ha observat variabilitat en l’efecte matriu i es planteja l’ús de l’addició estàndard 

[118, 134] o bé un calibratge matrix-matched específic per a cada tipus de pinso 

[133]. En aquest sentit, el present treball és el que ha considerat fins al moment una 

major diversitat de pinsos, tant intra com interespècie, en l’avaluació de l’efecte 

matriu. 
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Taula 3.10. Mètodes multiclasse basats en la cromatografia de líquids per a l’anàlisi d’agents antimicrobians en pinsos.

Ref. 

[119] 

[136] 

[118] 

[134] 

b 

[78] 

[133] 

a Una injecció diferent per cada polaritat. 
b Publicació IV. 

  n.e.: no especificat. 

LOQ 
(ng g–1) 

n.e. 

– 

– 

4-65 

25-100 

0.2-238 

n.e. 

– 

4-200 

LOD 
(ng g–1) 

n.e. 

– 

20-100 

n.e. 

10 

0.1-71 

10-50 

– 

n.e. 

Validació 

Calibratge 

Matrix-fortified (IS) 

– 

– 

Matrix-matched (IS) 

Matrix-matched (IS) 

Matrix-fortified 

Matrix-matched 

– 

Matrix-matched 

Pinso 

Porcs 

Aus 

Peixos 

Porcs 

Bovins 

Ovins 

Porcs 

Porcs 

Aviram 

Bovins 

Èquids 

Aus 

Conills 

Èquids 

Analitzador 

MS/MS 

MS/MS 

Q-TOF 

MS/MS 

Orbitrap 

MS/MS 

MS/MS 

TOF 

Q-TOF 

ESI 

+/- 

+/- 

+ 

+/- a 

+/- 

+/- 

+ 

+ 

+/-

Mètode 

Confirmació (quantitatiu) 

Confirmació (qualitatiu) 

Cribratge (qualitatiu) 

Confirmació (quantitatiu) 

Confirmació (quantitatiu) 

Confirmació (quantitatiu) 

Cribratge (quantitatiu) 

Cribratge (qualitatiu) 

Confirmació (quantitatiu) 

Nombre d’agents 
antimicrobians 

10 

14 

27 

33 

48 

50 

62 

81 
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3.4. Correlació d’ions en espectrometria de masses d’alta resolució 

A continuació es presenta el treball realitzat en el marc d’una estada al grup 

d’anàlisi de medicaments veterinaris de l’Official Food Control Authority of the 

Canton of Zürich (KLZH, de Kantonales Labor Zürich), sota la supervisió del  

Sr. Anton Kaufmann. El KLZH és l’organisme responsable de la inspecció dels 

aliments que es produeixen i comercialitzen al cantó de Zuric (Suïssa). 

Concretament, du a terme el control de la contaminació química i microbiològica 

dels aliments, productes derivats i materials en contacte amb els aliments. L’activitat 

principal del grup és la vigilància de residus de medicaments veterinaris en matrius 

alimentàries (carn, peix, mel, etc.). Aquest centre és, juntament amb l’Official Food 

Control Authority of the canton of Genève, el laboratori de referència de Suïssa pel 

que fa a l’anàlisi d’agents antimicrobians. Això inclou l'anàlisi de mostres preses 

dins el pla nacional de control de residus (productors locals i mercats de la ciutat) i 

el programa d’inspecció fronterer (Aeroport de Zuric). Els mètodes emprats es 

basen en la LC acoblada a la MS/MS (QqQ) i la HRMS (Orbitrap). Paral·lelament al 

treball de rutina i al desenvolupament i la constant millora dels mètodes analítics 

establerts, el grup es centra també en activitats d’investigació aplicada. Aquestes 

inclouen, entre d’altres, l'estudi i la interpretació dels processos d'ionització i 

fragmentació que tenen lloc en MS, el tractament i processament de dades 

d'espectres i estratègies per a l’elucidació estructural de compostos detectats per 

HRMS [203-205]. És en aquest últim camp en el qual s’ha centrat el treball realitzat.  

Des de la seva primera descripció l’any 2000 i la seva introducció comercial al 2005, 

l’analitzador de masses d’alta resolució Orbitrap ha estat emprat principalment en el 

camp de la proteòmica i la metabolòmica [206]. No obstant, ateses les seves 

elevades prestacions de selectivitat i exactitud de massa, en els darrers anys ha 

esdevingut una tècnica emergent també en el camp de la seguretat alimentària, 

competint cada vegada més amb els instruments de QqQ en els laboratoris d’anàlisi 

de rutina. Un espectròmetre de masses Exactive™, que incorpora un analitzador 

Orbitrap, permet la fragmentació dels ions entrants (AIF, all ion fragmentation) i la 

detecció dels ions producte generats amb una major sensibilitat i selectivitat que la 

MS/MS (Figura 3.19). No obstant, a diferència d’aquesta, no permet la selecció 

d’ions precursors i com a conseqüència, els ions producte no poden ser assignats a 

l’ió precursor del qual deriven. L’obtenció d’aquesta informació permetria, al igual 

que l’escombratge d’ions precursors en MS/MS (precursor ion scan), la detecció de 
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famílies de compostos que en fragmentar-se generen ions producte característics. 

D’altra banda, atès que el nombre de composicions elementals possibles disminueix 

exponencialment amb la m/z, la localització de fragments podria facilitar l’elucidació 

de la composició elemental de compostos desconeguts per a la seva possible 

identificació. Tanmateix, l’elucidació de l’ió precursor que produeix un determinat 

fragment o la identificació d’ions producte generats per un mateix precursor és un 

procés complex ja que l'usuari ha de considerar centenars de possibles ions, la 

majoria d'ells relacionats amb compostos endògens provinents de la matriu.  

Figura 3.19. Esquema d’un espectròmetre de masses Exactive™ (Thermo Scientific) [207].

En aquest context, l’objectiu del present treball ha estat el desenvolupament d’un 

algoritme basat en la correlació dels ions que permeti establir aquesta relació entre 

ions precursor i ions producte. Les instruccions per al processament de les dades 

s’han agrupat en una macro per a que puguin ser executades de manera 

automàtica i seqüencial mitjançant una sola ordre. El llenguatge de programació 

emprat ha estat el Visual Basic per a Aplicacions (VBA, Visual Basic for 

Applications) dins l’entorn de Microsoft Office Excel.  

Els resultats d’aquest treball s’han recollit en la següent publicació: Correlation of 

precursor and product ions in single-stage high resolution mass spectrometry. A tool 

for detecting diagnostic ions and improving the precursor elemental composition 

elucidation. Analytica Chimica Acta 2013, 772(0), 47-58.  

Orbitrap   
Mass analyzer

S-lens
Ion source

OctopoleHCD cell C-Trap
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3.4.1. Publicació V. Correlation of precursor and product ions in 

single-stage high resolution mass spectrometry. A tool for 

detecting diagnostic ions and improving the precursor elemental 

composition elucidation
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3.4.2. Discussió dels resultats 

3.4.2.1. Descripció de l’algoritme 

La correlació d’ions es basa en el fet que un ió precursor i els seus ions producte 

presenten pics cromatogràfics amb el mateix temps de retenció, perfil i amplada. 

Aquests criteris, en els quals s’ha basat l’algoritme proposat, han estat també 

utilitzats en d’altres treballs per a l’establiment de la relació entre ions precursors i 

els seus fragments [208-210]. En la Figura 3.20 es mostra un esquema de la macro. 

Per al seu desenvolupament i avaluació s’han emprat els ions producte 

característics generats per les sulfamides i les penicil·lines, les quals experimenten 

fragmentació a la font d’ionització (ESI) (Figura 3.21).  

Figura 3.20.�Diagrama de flux del funcionament de la macro. 

A continuació, es descriuen les etapes i les instruccions de l’algoritme a partir de 

l’exemple corresponent a la identificació de l’ió precursor del fragment diagnòstic 

d’una de les 21 sulfamides (ió investigat m/z 156.01205) presents en una mostra de 

peix (Figura 3.22):  

Conversió de dades: 
.raw� .txt

Interfase d’usuari: 
Introducció de les dades per 

a l’execució de la macro

1a etapa:
Importació de les dades

2a etapa:
Tractament de les dades i 

aplicació dels filtres dissenyats

A. Correlació
B. Pèrdua de neutres
C. Isòtops i adductes
D. Pics incerts
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Sulfamides  
C6H6NO2S (m/z 156.0114)

Penicil·lines  
C6H10NO2S (m/z 160.0427) 

Figura 3.21. Ions fragment característics de dues famílies d’agents antimicrobians. 

Figura 3.22. Mostra de peix dopada a 100 µg L–1: (A) cromatograma d’ions totals i (B) 

cromatograma d’ions extrets corresponent a la massa exacta del fragment característic de les 

sulfamides (amplada de finestra: 5 ppm).  
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1. Conversió de l’arxiu de dades enregistrades sense tractar de la mostra problema 

(.raw � .txt) emprant el programari de l’instrument (XCalibur). Aquest pas previ

és inevitable atès que la macro no pot interpretar les dades generades per 

l’Orbitrap en el seu format original.�
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2. Introducció en la interfase d’usuari de les dades necessàries per a l’execució, de 

manera independent, de les dues etapes de la macro: (1) importació de les dades 

i (2) processament de les dades (Figura 3.23). 

Figura 3.23. Interfase d’usuari de la macro (full de càlcul “Input”).
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3. Execució de la primera etapa de la macro. Per a la correlació de l’ió investigat és 

necessari disposar dels diferents full scans (m/z detectades i abundància relativa) 

que defineixen el pic cromatogràfic corresponent. Aquesta etapa ha estat 

dissenyada per obtenir les dades de tots els full scans de la mostra problema de 

manera automatitzada ja que el programari de l’instrument (XCalibur) únicament 

permet fer-ho manualment, fet que resulta poc pràctic. Tenint en compte que en 

funció del poder de resolució de treball seleccionat i la durada del cromatograma 

el nombre de full scans enregistrats per mostra pot ser elevat (2 full scans/s a 

50 000 FWHM), aquesta etapa ha requerit una optimització exhaustiva per tal de 

minimitzar el temps d’execució (transferència d’aproximadament 50 full scans/s). 
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La macro executa les següents instruccions (Figura 3.24): 

3.1. Accedir a l’arxiu de text de les dades sense tractar. 

3.2. Escanejar-lo i copiar únicament les dades de m/z i abundància relativa de 

cada full scan (Figura 3.25).  

3.3. Importar les dades a l’Excel (Figura 3.26).   

Figura 3.24. Fragment d’instruccions de la macro en codi de programació VBA. 

Figura 3.25. Fragment de l’arxiu de text (.txt) de les dades sense tractar.�
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Figura 3.26. Importació dels full scans (full de càlcul “Data”). 
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4. Execució de la segona etapa de la macro. La localització de possibles ions 

precursors es basa en la correlació dels perfils dels pics cromatogràfics i de 

l’aplicació dels diferents filtres creats.  

La macro executa les següents ordres: 

4.1. Extreure les dades dels full scans corresponents a l’interval de temps 

d’elució del pic investigat (definit per l’usuari en la interfase). 

4.2. Ordenar les dades en ordre creixent de m/z. 

4.3. Assignar cada m/z a una m/z corresponent al full scan del màxim del pic

investigat (m/z esperada) si la diferència de m/z < valor establert per l’usuari 

en la interfase (Figura 3.27). 

4.4. Ordenar les dades en ordre creixent de m/z esperada i de full scan. 

4.5. Filtre A. Correlació:

4.5.1. Transposar les dades. 

4.5.2. Calcular la correlació (r2) entre les abundàncies relatives al llarg 

dels perfils cromatogràfics dels pics corresponents a cada ió 

detectat i l’ió investigat (Figura 3.28 i Figura 3.29). 



212 Capítol 3 

M
ac

ro
 (E

xc
el

) 
Pr

oc
es

sa
m

en
t d

e 
da

de
s 

4.5.3. Ordenar les dades en ordre decreixent de correlació. 

4.5.4. Descartar com a possibles precursors aquells ions amb una 

r2 < mínima correlació establerta per l’usuari en la interfase. 

�Figura 3.27. Assignació i ordenació de les m/z (full de càlcul “Mass_assignment”). 

Figura 3.28. Correlació dels pics cromatogràfics (full de càlcul “Correlation”). 
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Figura 3.29. Comparació gràfica dels pics cromatogràfics. 

4.6. Filtre B. Pèrdua de neutres:  

4.6.1. Calcular la diferència de m/z entre l’ió investigat i cada possible ió 

precursor. 

4.6.2. Descartar com a possibles precursors aquells ions amb una 

diferència de m/z no atribuïble a una composició elemental teòrica 

(amb un error < valor establert per l’usuari en la interfase). 

4.7. Filtre C. Isòtops i adductes: 

4.7.1. Descartar com a possibles precursors aquells ions amb una 

diferència de m/z atribuïble a l’isòtop d’un element o a un adducte 

(amb un error < valor establert per l’usuari en la interfase). 

4.8. Filtre D. Eliminació de pics incerts:

4.8.1. Descartar com a possibles precursors aquells ions sense isòtops o 

adductes presents. 

4.9. Generar la llista de possibles ions precursors després de l’aplicació dels 

diferents filtres, de dalt a baix es mostra (Figura 3.30): 

Ió investigat 

Possibles ions precursors 

Ions descartats pel filtre D 

Ions descartats pel filtre C 
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Figura 3.30. Resultats generats per la macro (full de càlcul “Results”). 

5. Avaluació per part de l’usuari de la idoneïtat de cada candidat: l’ió precursor 

proposat amb una r2 més elevada (m/z 251.06084) correspon a la massa exacta 

de l’ió molecular de la SDZ ([M+H]+ C10H11N4O2S, m/z 251.05970).   

3.4.2.2. Exemple d’aplicació: assaig d’aptitud 

Una de les tres mostres provinents de l’assaig d’aptitud, negativa als agents 

antimicrobians considerats en el mètode d’anàlisi, ha resultat finalment positiva a 

ceftiofur i a un dels seus metabòlits, el metil-S-S-desfuroilceftiofur. La presència de 

ceftiofur ha estat confirmada (temps de retenció i patró isotòpic) per comparació 

amb el patró de l’anàlit (Figura 3.31 i Figura 3.32). Pel que fa al seu metabòlit, 

inicialment identificat com a cefalotina, l’aplicació de la macro ha proporcionat 

informació fonamental per a l’elucidació de la seva composició elemental. A 

continuació, es resumeix el procediment seguit que ha permès la identificació del 

compost: 
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Figura 3.31. Cromatograma d’ions extrets a la massa exacta del ceftiofur  

([M+H]+ C19H18N5O7S3, m/z 524.03629): (A) mostra d’assaig d’aptitud i (B) substància patró. 

Figura 3.32. Patró isotòpic del ceftiofur ([M+H]+ C19H18N5O7S3): (A) mostra d’assaig d’aptitud, 

(B) substància patró i (C) simulació a partir de la composició elemental (XCalibur). 
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 1. Metabòlit del ceftiofur amb massa exacta similar a la de la cefalotina 

([M+H]+ C16H17N2O6S2, m/z 397.0523)?�

1.1. Cerca bibliogràfica: cap metabòlit del ceftiofur descrit amb massa 396. 

1.2. Hipòtesi descartada. 
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2. Fragment d’un metabòlit del ceftiofur que experimenta fragmentació a la font 

d’ionització?

2.1. Aplicació de la macro per localitzar possibles precursors: un únic candidat 

proposat amb m/z 476 d’entre un total de 695 possibles (Figura 3.33).  

Figura 3.33. Resultats generats per la macro: ions precursors.

2.2. Cerca bibliogràfica: cap metabòlit del ceftiofur descrit amb massa 475. 

2.3. XCalibur: 52 composicions elementals calculades pel precursor proposat.  

2.4. Aplicació de la macro per localitzar més fragments del precursor: quatre ions 

producte suggerits amb una r2 > 90 % (Figura 3.34). 
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Figura 3.34. Resultats generats per la macro: ions producte. 

2.5. Escombratge d’ions producte (product ion scan) mitjançant UPLC-MS/MS: 

confirmació de tres del quatre ions producte proposats per la macro

(Figura 3.35).   

Figura 3.35. Espectre de masses d’ions producte de l’ió de m/z 476.�
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2.6. Elucidació de la composició elemental del precursor a partir de la composició 

elemental de l’ió producte de m/z inferior (241.03892) i de la corresponent 

pèrdua neutra (Figura 3.36).  

Figura 3.36. Espectre de masses full scan de la mostra problema.

2.7. Nova cerca bibliogràfica: metil-S-S-desfuroilceftiofur descrit com a metabòlit del 

ceftiofur amb composició elemental C15H18N5O5S4 i massa 475 [211]. 

3. Hipòtesi confirmada: el pic cromatogràfic inicialment identificat com a cefalotina 

correspon a un fragment d’un metabòlit del ceftiofur (metil-S-S-desfuroilceftiofur) que 

experimenta fragmentació a l’electroesprai. 

Estratègies per al processament automatitzat de les dades similars a la que aquí es 

proposa es podrien desenvolupar també per a d’altres aplicacions, com ara per a la 

detecció de la presència en la mostra de: compostos que contenen àtoms amb 

clústers isotòpics característics (Cl, S, etc.), anàlits que donen lloc a determinades 

pèrdues de molècules neutres (H2O, NH3, etc.) o compostos desconeguts en 

aplicacions non-targeted.  
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Del treball realitzat en aquesta tesi doctoral es poden extreure les conclusions 

següents: 

a) Mètodes multiresidu per a l’anàlisi d’agents antimicrobians en pinsos:  

� Els dos mètodes multiresidu basats en la LC-FL permeten la determinació de 

8 sulfamides en pinsos, prèvia derivatització amb fluorescamina, i de  

6 fluoroquinolones amb una bona sensibilitat i selectivitat, sense necessitat de 

dur a terme una etapa de purificació dels extractes.  

� L’agitació manual emprant mescles hidroorgàniques ha resultat una tècnica 

simple, ràpida i eficient per a l’extracció dels anàlits. Les recuperacions 

obtingudes oscil·len entre 73-99 % i 80-105 % per a les sulfamides i les 

fluoroquinolones, respectivament. Altres tècniques, com ara l’agitació 

mecànica, no milloren significativament els rendiments d’extracció i 

comporten un increment del temps d’anàlisi.  

� Per a l’extracció de les sulfamides, l’ús d’acetat d’etil, menys polar que 

l’acetonitril, i la disminució del percentatge d’aigua del 5 % a l’1 % proporciona 

extractes amb un contingut menor d’interferències sense afectar 

negativament la recuperació dels anàlits. En el cas de les fluoroquinolones, 

l’eficiència de l’extracció amb mescles hidroorgàniques àcides és superior a 

l’obtinguda en condicions neutres o bàsiques.  

� Per a la separació cromatogràfica dels derivats de les sulfamides, l’ús de la 

columna de llargada inferior i de partícules C18 de diàmetre més petit i de nucli 

sòlid proporciona una millor resolució i sensibilitat que la columna C18 de 

rebliment totalment porós en un sistema d’HPLC convencional. Per a la 

majoria de les sulfamides, la sensibilitat augmenta entre un 20-80 % en les 

diferents matrius de pinso estudiades. Aquesta columna també permet reduir 

el temps d’anàlisi i estalviar en el consum de dissolvents, amb el consegüent 

augment de la productivitat del laboratori i la reducció dels costos.  

� Els LOD i LOQ per a les sulfamides emprant la columna convencional són 

inferiors a 230 i 760 ng g–1, respectivament, i disminueixen fins a  

100 i 340 ng g–1 amb la columna de partícules de nucli sòlid. En el cas de les 
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fluoroquinolones, els LOD i LOQ són inferiors a 105 i 350 ng g–1, 

respectivament.  

� L’ús d’un detector convencional de FL constitueix una alternativa econòmica a 

la MS i permet l’aplicació dels mètodes en qualsevol laboratori de rutina.  

No obstant, a diferència de la LC-MS/MS no permet la confirmació dels 

anàlits.   

b) Mètode multiclasse per a l’anàlisi d’agents antimicrobians en pinsos:  

� El mètode multiclasse establert basat en la LC-MS/MS cobreix de manera 

simultània el cribratge, la confirmació i la quantificació en pinsos de 50 agents 

antimicrobians pertanyents a 13 famílies diferents.

� L’extracció assistida per ultrasons emprant una mescla hidroorgànica 

(ACN:MeOH:tampó McIlvaine-EDTA) ha resultat una tècnica simple, ràpida i 

eficient per a l’extracció simultània d’un elevat nombre d’agents 

antimicrobians amb propietats fisicoquímiques diverses. En aquestes 

condicions, les recuperacions oscil·len entre 78-114 %. 

� Per a la majoria dels compostos, l’ús de la columna cromatogràfica C18 de 

partícules de nucli sòlid proporciona una major resolució i sensibilitat que la 

columna convencional d’UHPLC. L’elució de tots dels 50 anàlits té lloc en  

16 minuts.  

� L’estudi de diferents tipus de pinsos ha mostrat que la quantificació en la 

detecció per MS/MS es veu afectada per l’existència d’efecte matriu. En 

funció de l’anàlit, aquest és més o menys significatiu i variable, tant entre 

pinsos destinats a la mateixa com a diferents espècies animals. Aquest fet és 

atribuïble a la gran complexitat i variabilitat en les composicions dels pinsos. 

� Les estratègies de clean-up avaluades basades en la SPE i la d-SPE 

proporcionen baixes recuperacions per a algunes de les famílies d’agents 

antimicrobians i no han resultat més efectives per a la reducció de l’efecte 

matriu que una simple dilució dels extractes abans d’injectar. 
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� Per a la quantificació del anàlits que presenten variacions en l’efecte matriu 

inferiors al 20 %, tant intra com interespècie (66 %), pot emprar-se el 

calibratge matrix-fortified emprant una matriu de pinso com a representativa. 

Per al 34 % restant que mostren variacions superiors al 20 %, la quantificació 

acurada de les mostres positives a aquests compostos requereix l’ús de 

l’addició estàndard. 

� La detecció per MS/MS emprant un analitzador de QqQ ofereix una elevada 

selectivitat i sensibilitat. Els LOD i LOQ obtinguts oscil·len entre  

0.1-71 i 0.2-238 ng g–1, respectivament. En el cas dels coccidiostàtics, els 

límits assolits permeten la seva quantificació i confirmació als nivells màxims 

permesos de contaminació creuada establerts en la legislació europea  

(1 % del contingut màxim autoritzat).    

� El desenvolupament d’aquest mètode ha permès unificar i simplificar els  

12 mètodes emprats al LAC, així com duplicar el nombre d’agents 

antimicrobians que poden ser analitzats en els controls oficials de mostres de 

pinsos. La seva aplicació comporta una disminució considerable del temps 

d’anàlisi, un augment de l’eficiència del laboratori i una reducció del cost 

d’anàlisi.      

c) Correlació d’ions en espectrometria de masses d’alta resolució: 

� L’adquisició d’espectres de masses d’escombratge complet (full scan) en 

HRMS (Orbitrap) en combinació amb la macro desenvolupada ha demostrat 

ser una alternativa als escombratges d’ions precursor i d’ions producte basats 

en la MS/MS. La major sensibilitat i selectivitat de la HRMS poden resultar 

especialment beneficioses per a la detecció d’aquests ions en matrius 

complexes i/o presents a baixes concentracions. 

� L’establiment de la relació ió precursor/ió producte basada principalment en la 

correlació dels pics cromatogràfics permet eliminar la major part dels ions no 

relacionats amb l’ió investigat.   
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� L’aplicació de la macro juntament amb l’exactitud de massa de la HRMS 

permet l’elucidació de la composició elemental de compostos desconeguts a 

partir de les composicions elementals dels ions producte localitzats i de les 

corresponents pèrdues neutres.  

La contribució d’aquesta tesi al desenvolupament de metodologies per a l’anàlisi de 

baixes concentracions d’agents antimicrobians en pinsos s’ha recollit en la  

Taula 4.1. Els diferents mètodes són adequats per al seguiment de la qualitat dels 

pinsos i el control de la contaminació creuada, tant en laboratoris de control oficial 

com a les fàbriques de pinsos, garantint així la seguretat del pinsos i, per tant, de la 

primera etapa de la cadena alimentària. 
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Taula 4.1. Mètodes establerts en aquesta tesi per a l’anàlisi d’agents antimicrobians en pinsos.�
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From the work carried throughout this doctoral thesis, the following conclusions can 

be drawn: 

a) Multiresidue methods for the analysis of antimicrobial agents in animal feeds: 

� The two multiresidue methods based on LC-FL allow the sensitive and 

selective determination of 8 sulfonamides in feeds, after derivatization with 

fluorescamine, and of 6 fluoroquinolones, without the need of sample  

clean-up.   

� Manual shaking using hydro-organic mixtures has proved to be a simple, 

rapid, and efficient technique for the extraction of analytes. The mean 

recoveries obtained range from 73-99 % and 80-105 % for sulfonamides and 

fluoroquinolones, respectively. Other techniques, such as mechanical shaking, 

do not improve significantly the recovery yields and also lead to an increase in 

the analysis time. 

� For the extraction of sulfonamides, the use of ethyl acetate, less polar than 

acetonitrile, and the decrease in the percentage of water from 5 % to 1 % 

provide extracts containing less interferences, without negatively affecting the 

recovery of the analytes. In the case of fluoroquinolones, the extraction 

efficiency using acid hydro-organic mixtures is higher than that obtained in 

neutral or basic conditions. 

� For the separation of the sulfonamide derivatives, the use of the shorter 

chromatographic column of C18 solid core particles of smaller size provides 

better resolution and sensitivity than the totally porous C18 column. For most of 

the sulfonamides, the sensitivity increases between 20-80 % in the different 

feed matrices tested. This column also allowed the reduction of the analysis 

time and to save on the amount of solvent used, increasing the laboratory 

productivity and decreasing the costs. 

� The LOD and LOQ for sulfonamides using the conventional column are below 

230 and 760 ng g–1, respectively, and decreased to 100 and 340 ng g–1 when 

using the solid core particles column. In the case of fluoroquinolones, the LOD 

and LOQ are below 105 and 350 ng g–1, respectively. 
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� The use of a conventional FL detector does not allow the confirmation of the 

analytes, but it allows the methods to be used in any routine laboratory, as it 

avoids the costs of acquisition and maintenance of LC-MS/MS instruments. 

b) Multiclass method for the analysis of antimicrobial agents in animal feeds: 

� The multiclass method developed based on LC-MS/MS covers simultaneously 

the screening, confirmation and quantification in feed of 50 antimicrobial 

agents belonging to 13 different families. 

� The ultrasonic assisted extraction using a hydro-organic mixture  

(ACN: MeOH: McIlvaine-EDTA buffer) has proved to be a simple, fast and 

efficient technique for the simultaneous extraction of a large number of 

antimicrobial agents with different physicochemical properties. Under these 

conditions, the mean recoveries ranged from 78-114 %. 

� For most compounds, the use of the chromatographic column of solid core  

C18 particles provides higher resolution and sensitivity than a conventional 

UHPLC column. All 50 analytes eluted in 16 minutes.

� The study of different types of feeds has shown that the quantification by 

MS/MS is affected by matrix effects. Depending on the analyte, these effects 

are significant and can vary between feeds intended for the same or different 

animal species. This can be due to the high complexity and variability of feed 

composition.  

� The SPE and d-SPE based clean-up strategies evaluated showed low 

recoveries for some families of antimicrobials, and were ineffective in reducing 

the matrix effects, when comparing with a simple dilution of the extracts before 

injection. 

� For the quantification of the analytes showing matrix effects variation below  

20 %, both intra- and interspecies (66 %), matrix-fortified calibration curves 

can be used, prepared with a representative feed matrix. For compounds 

showing a difference in matrix effects higher than 20 % (34 %), the standard 

addition method must be applied for the accurate quantification of positive 

samples.         
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� MS/MS detection using a QqQ mass analyzer provides high selectivity and 

sensitivity. LOD and LOQ ranged from 0.1-71 and 0.2-238 ng g–1, 

respectively. Limits obtained for the coccidiostats allow their quantification and 

confirmation, at the maximum permitted levels of cross-contamination set in 

the European legislation (1 % of the authorised maximum content).  

� The method developed allowed to cover and simplify the 12 methods 

implemented in the LAC, as well as to analyse an increased number of 

antimicrobials in the official feed controls. Its application entails a significant 

reduction of analysis time and cost, and increases the laboratory efficiency.    

c) Correlation of ions in high-resolution mass spectrometry:  

� The acquisition of full scan HRMS mass spectra, in combination with the 

developed macro, has proved to be a selective and sensitive alternative to the 

commonly used MS/MS precursor or product scans. The superior 

performance of a single-stage Orbitrap can be essential when dealing with 

small molecules (e.g. antimicrobials) present at low concentrations or in 

complex matrices.      

� The link between a precursor ion and the corresponding product ion, based on 

the correlation of the chromatographic peak profiles, represents the most 

powerful criteria to remove ions that are not related with the investigated ion.    

� Taking advantage of the HRMS exact mass measurements, the described 

macro is also a tool for improving the elucidation of elemental composition of 

unknown compounds, based on the elemental composition of the located 

product ions and the corresponding neutral losses. 

The contribution of the present thesis to the development of methodologies for the 

analysis of low concentrations of antimicrobials in animal feeds is shown in  

Table 4.1. The proposed methods are suitable for controlling cross-contamination 

and for monitoring the quality of feeds, both in official control laboratories and feed 

mills, ensuring safety in the first stage of the food chain. 
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Table 4.1. Methods developed in this thesis for the analysis of antimicrobial agents in animal feeds.�
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