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Justificació 
 

Els principis d’assegurament de la qualitat han esdevingut cada cop més importants en la 

majoria d’àmbits professionals. En el cas específic dels laboratoris d’assaig, la norma 

internacional de qualitat més exigent, l’ISO/IEC 17025, indica que qualsevol laboratori ha 

d’establir, implementar i mantenir un sistema de qualitat apropiat a l’objectiu de les seves 

activitats. Els laboratoris han d’establir procediments de control de la qualitat adequats per 

monitoritzar la validesa dels assaigs que s’hi porten a terme. 

 L’estratègia d’assegurament de la qualitat als laboratoris analítics contempla tot un 

conjunt de mesures, entre les que destaquen l’ús de mètodes analítics validats, l’aplicació de 

procediments efectius de control intern de la qualitat, i la participació en programes de 

control extern de la qualitat (exercicis interlaboratori). Pel que fa a la validesa dels assaigs, 

moltes normes i guies d’organismes internacionals i d’associacions professionals, inclosa 

l’ISO/IEC 17025, es refereixen, de manera gairebé exclusiva, a la qualitat dels mètodes 

d’anàlisi quantitatius. Els mètodes d’anàlisi qualitatius no han rebut la mateixa atenció tot i 

necessitar un tractament tècnic comparable en el marc de l’assegurament de la qualitat. Els 

mètodes qualitatius poden proporcionar informació tant sobre la presència/absència d’un o 

més analits en una mostra com sobre la seva identificació. Aquest tipus d’anàlisi és cada cop 

més comú en els laboratoris analítics per respondre a problemes socials de manera ràpida i 

expeditiva, en particular en els que es dediquen a la toxicologia analítica. En molts 

laboratoris d’anàlisi de rutina d’aquesta àrea és molt usual determinar en un primer pas si un 

o més analits estan presents o absents en una mostra, i si és el cas, en un segon pas, 

estimar la seva concentració. Els mètodes qualitatius són utilitzats en aquest primer pas com 

a tècniques de cribatge (en anglès, screening), abans de confirmar la presència d’una 

determinada substància i si és precís quantificar-la, reduint així tant el temps com el cost de 

les anàlisis.  

Els laboratoris de control antidopatge són un dels exemples més representatius 

d’aquest tipus de laboratoris analítics. Degut a la llarga llista de substàncies prohibides en 

control antidopatge, s’han desenvolupat una sèrie de mètodes qualitatius adreçats a la 

detecció de grups de substàncies i/o metabòlits amb propietats físico-químiques similars. Els 

mètodes de cribatge s’apliquen en l’anàlisi de rutina a totes les mostres per tal d’eliminar 

aquelles “veritablement negatives”. Només s’aplica un mètode de confirmació específic a 

aquelles mostres sospitoses de contenir alguna de les substàncies prohibides. En el context 
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del control antidopatge, en moltes de les anàlisis de confirmació de la presència d’una 

substància no es requereix la seva quantificació. 

La qualitat del resultats obtinguts ha estat sempre una de les principals preocupacions 

dels laboratoris de control antidopatge, ja que aquests són utilitzats per prendre decisions 

que poden afectar greument la carrera esportiva d’un atleta. Per aquesta raó, abans de 

l’existència d’altres guies d’assegurament i control de la qualitat, el Comitè Olímpic 

Internacional (COI) va posar en marxa un sistema propi d’acreditació per garantir la qualitat 

dels resultats. Això succeí l’any 1982, i les normes quedaren recollides en la seva forma més 

elaborada en la International Olympic Charter Against Doping in Sports de l’any 1990. Els 

requeriments de qualitat proposats pel COI eren revisats contínuament, i s’acostaven cada 

cop més a les normes establertes en altres camps analítics per diferents organitzacions 

internacionals com les Bones Pràctiques de Laboratori (BPL) i l’establiment de les normes 

d’acreditació per a laboratoris que realitzaven controls de drogues d’abús en el món laboral 

del National Institute on Drug Abuse (NIDA). Tanmateix, no ha estat fins a l’aparició de la 

norma ISO/IEC 17025, d’obligat compliment des de l’any 2000, que els laboratoris de control 

antidopatge han hagut d’aplicar criteris i complir requisits tècnics de qualitat establerts per 

organismes externs. 

Tal com s’ha esmentat anteriorment, l’anàlisi qualitatiu en laboratoris químics i 

biològics constitueix cada cop més una part molt significativa de la seva activitat diària. 

Tanmateix, no existeixen guies o documents específics per ajudar els laboratoris a implantar 

sistemes de qualitat quan es precisa d’aquest tipus de mètodes d’anàlisi. Normalment els 

requeriments de qualitat, tal i com estan definits per als mètodes quantitatius, no poden ser 

aplicats directament als mètodes qualitatius. Aquesta ha esdevingut, sens dubte, una de les 

principals dificultats amb què s’han trobat els laboratoris que utilitzen mètodes qualitatius a 

l’hora d’aplicar normes de qualitat com la ISO/IEC 17025 (ISO/IEC, 1999). Per aquesta raó, 

s’ha considerat rellevant desenvolupar les eines necessàries per assegurar la qualitat i 

fiabilitat dels resultats produïts per mètodes d’anàlisi qualitatiu. 

Prenent com a base els procediments emprats al Laboratori de Control Antidopatge de 

Barcelona, s’han estudiat els requeriments de qualitat dels mètodes qualitatius per tal 

d’establir guies que ajudin els laboratoris a implementar sistemes de control de la qualitat 

per a aquest tipus de mètodes. Aquest estudi s’ha centrat en els tres elements principals 

d’assegurament de la qualitat dels laboratoris d’anàlisi: 
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-  La validació de mètodes, és a dir, la demostració objectiva de què un mètode és adequat 

per a l’aplicació que se li pretén donar. Aquesta demostració es porta a terme a través 

d’una sèrie d’estudis de laboratori en els quals es valoren diferents característiques de 

funcionament (paràmetres de validació) del mètode. Els paràmetres que és necessari 

determinar difereixen en funció de criteris com l’objectiu i el tipus de mètode analític, 

l’abast del mètode, i requisits definits en base a les necessitats del client i/o a requeriments 

legals imposats per organismes reguladors. Diferents organismes i autoritats reguladores 

nacionals i internacionals han proposat guies i criteris generals per a la validació de 

mètodes d’anàlisi, la majoria adreçades a la validació de mètodes quantitatius. Per aquest 

motiu, s’ha considerat necessària l’elaboració d’un protocol per a la validació de mètodes 

d’anàlisi qualitatius, per a la qual cosa s’han definit tant els paràmetres a determinar com 

els procediments d’avaluació i els criteris d’acceptació d’aquests paràmetres. 

- La implantació de sistemes de control intern de la qualitat que permetin assegurar el 

correcte funcionament (obtenir el nivell de qualitat exigit) dels procediments d’anàlisi 

qualitatius durant el treball de rutina. Per assolir aquest objectiu s’han estudiat els 

paràmetres que permeten controlar les possibles fonts d’error dels procediments d’anàlisi 

qualitatius i s’han establert els criteris d’acceptació dels paràmetres seleccionats.  

- Finalment, el desenvolupament d’eines per a assegurar la qualitat del material de 

referència utilitzat per al control intern de la qualitat i com a material d’assaig en exercicis 

interlaboratori o programes d’avaluació externa de la qualitat. Els exercicis interlaboratori 

són una de les eines més objectives per a avaluar i demostrar la qualitat dels resultats d’un 

laboratori. La participació en exercicis d’intercomparació que cobreixin tot el menú 

d’anàlisis que el laboratori realitza és un requisit indispensable segons la norma ISO/IEC 

17025. Alguns dels requisits que han de complir les mostres que s’envien als diferents 

laboratoris que participen en un exercici d’intercomparació és que siguin homogènies i 

estables, per tal d’assegurar que no patiran cap canvi significatiu en els paràmetres a 

avaluar mentre dura l’exercici, i per a establir-ne les condicions òptimes de conservació. 

Per aquest motiu, un altre dels objectius específics de la tesi ha estat treballar en 

l’elaboració de protocols per a la preparació de mostres i per realitzar estudis 

d’homogeneïtat i d’estabilitat, que s’aplicaran a l’estudi de l’estabilitat d’agents dopants en 

mostres biològiques. 
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1.1. LA QUALITAT ALS LABORATORIS D’ANÀLISI 

La qualitat té una consideració creixent en molts sectors de la societat, ja sigui econòmics, 

socials, científics o tecnològics, i s’ha convertit en un factor decisiu per competir en un 

mercat cada cop més exigent. L’evolució dels mercats en aquests darrers anys ha provocat 

un canvi radical en les estratègies empresarials, convertint en clau el concepte de 

competitivitat a nivell mundial. Tècnicament la competitivitat és la resultant del balanç 

apropiat entre qualitat i productivitat.  

Els laboratoris analítics no són una excepció i, si bé el concepte de la qualitat de les 

mesures ha estat sempre implícit en la química analítica, ha estat en els darrers anys quan 

s’hi ha produït un plantejament explícit i sistemàtic. En aquest context, els laboratoris 

d’anàlisi s’han de considerar com una empresa que té com a objectiu general produir 

informació analítica que permeti prendre decisions per resoldre problemes plantejats per la 

societat, la indústria o un client particular. Si la informació generada no és correcta, no serà 

útil per resoldre aquests problemes o s’adoptaran mesures errònies. La qualitat als 

laboratoris analítics és necessària si volem que els resultats generats siguin reconeguts i 

acceptats i que siguin la base ferma per a la presa correcta de decisions.  

1.1.1. Entorn normatiu dels laboratoris d’anàlisi 

La qualitat als laboratoris analítics depèn en major o menor grau de tots els factors implicats 

en l’anàlisi d’una mostra. La qualitat dels resultats generats es basa en la qualitat dels 

procediments analítics utilitzats que, a la vegada, depenen de la qualitat del treball i de la 

seva organització, així com de la qualitat de les eines metodològiques (p.e. calibratge) i 

materials emprats en el treball analític (instruments, reactius, patrons, etc.) (Valcárcel, 

1999). La manera més efectiva de portar un control de tots aquests factors és l’establiment 

d’un sistema de qualitat apropiat a les activitats i característiques del laboratori, i als seus 

objectius en matèria de qualitat. Actualment es reconeixen diversos sistemes de qualitat 

relacionats amb normes internacionals. En el context dels laboratoris d’anàlisi destaquen els 

sistemes de qualitat basats en les Bones Pràctiques de Laboratori (BPL) i en la norma 

ISO/IEC 17025 (ISO/IEC, 1999). 

Globalment, ambdós models tenen bastants punts en comú. La principal diferència 

radica en què, mentre la norma ISO/IEC 17025 està pensada per a laboratoris que realitzen 
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assaigs aïllats, de forma més o menys rutinària, les BPL organitzen el treball en estudis. 

Aquests estudis es desenvolupen durant un període de temps definit, d’acord amb un pla 

perfectament establert, sota la direcció d’una persona prèviament designada i sota la 

supervisió en matèria de qualitat del personal de Garantia de Qualitat. 

Les Bones Pràctiques de Laboratori  

Els principis de les Bones Pràctiques de Laboratori (BPL), el que s’anomena en anglès Good 

Laboratory Practices (GLP), constitueixen un model organitzatiu per a l’assegurament de la 

qualitat en laboratoris que realitzen estudis toxicològics de productes químics. 

 

A principis dels anys 70, els greus efectes secundaris d’alguns fàrmacs van posar de manifest 

que els estudis toxicològics realitzats en la fase preclínica de desenvolupament no complien 

els estàndards de qualitat requerits per garantir la seguretat del producte. En aquest 

context, l’any 1978 la U.S. Food and Drug Administration (FDA) va publicar el que seria la 

primera reglamentació que exigia el compliment de les BPL en estudis de toxicitat de 

fàrmacs. A Europa foren publicades l’any 1981 pel Consell de la Organització per a la 

Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i adoptades com a Directiva Europea 

(Directiva 87/18) el 1987. El 1993 van ser incorporades a la l’ordenament jurídic espanyol 

(Reial Decret 822/1993). El 1997 una decisió del Consell de la OCDE modificà lleugerament 

les BPL i la nova versió es va incorporar a la reglamentació europea el 1999 i a l’espanyola 

l’any 2000. 

 

Encara que com a model organitzatiu per a la gestió de la qualitat dels laboratoris podrien 

aplicar-se a la majoria de laboratoris químics o bioquímics, el seu àmbit específic i 

reglamentari són els laboratoris que realitzen estudis toxicològics de substàncies químiques 

utilitzades en situacions concretes: fàrmacs per a medicina humana i/o veterinària,  

productes cosmètics, additius utilitzats en alimentació humana o en pinsos, productes 

fitosanitaris, i productes químics perillosos subjectes a notificació per a la seva inclusió a 

l’Inventari Europeu de Substàncies Químiques Notificades. 

 En l’àmbit de l’OCDE, la implantació de les BPL persegueix una doble finalitat: per una 

banda assegurar la qualitat dels estudis realitzats i per una altra facilitar l’acceptació dels 

resultats dels mateixos, evitant la repetició innecessària d’assaigs en diferents països. 
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La norma ISO/IEC 17025 

La norma ISO/IEC 17025 és aplicable a tot tipus de laboratoris d’assaig i calibratge i té com 

a objectius l’establiment d’un sistema de gestió de la qualitat sense necessitat d’un 

reconeixement  extern, i l’obtenció d’un reconeixement extern de la seva competència 

tècnica per part de clients, autoritats reglamentaries o organismes d’acreditació. 

 

Els antecedents d’aquesta norma són, d’una banda la Guia ISO/IEC 25, ‘General 

requirements for the competence of calibration and testing laboratories’ (ISO/IEC, 1990), 

d’àmbit internacional, i d’una altra la norma europea EN 45001, ‘Criterios generales para el 

funcionamiento de los laboratorios de ensayo’ (EN, 1991), elaborada pel Centre Europeu de 

Normalització (CEN) el 1989 bastant-se en els criteris de la Guia ISO/IEC 25. A principis de la 

dècada dels 90 es va veure la conveniència d’unificar ambdós documents en un de sol 

d’àmbit internacional i amb el rang de norma. El 1998 l’ISO va publicar un primer esborrany 

de la norma ISO/IEC 17025 que, després d’oportunes revisions, fou aprovada a finals de 

1999 com a norma europea i internacional (EN ISO). La versió oficial espanyola, l’UNE-EN 

ISO/IEC 17025 va ser publicada el juliol de 2000 i és simplement una traducció de la norma 

europea (UNE, 2000). Finalment, el maig de 2005 es publicà la primera modificació, que es 

va realitzar amb l’objectiu d’alinear la norma amb els principis establerts per la norma ISO 

9001, ‘Sistemas de gestión de la calidad’ (ISO, 2000a). 

 

La norma ISO/IEC 17025 conté tots els requisits que els laboratoris d’assaig i calibratge han 

de complir per demostrar que disposen d’un sistema de gestió de la qualitat, que són 

tècnicament competents i que són capaços de produir resultats tècnicament vàlids (Taula 

1.1). Organismes d’acreditació d’arreu del món que reconeixen la competència dels 

laboratoris d’assaig i calibratge fan servir aquesta norma com a base per a la seva 

acreditació. El seu compliment per part dels laboratoris i l’acreditació hauria de facilitar 

l’acceptació dels resultats dels assaigs i calibratges en diferents països. 

 Tal com indica el seu títol, la norma ISO/IEC 17025 (Requeriments Generals Relatius a 

la Competència de Laboratoris d’Assaig i Calibratge) conté criteris generals, per la qual cosa 

els laboratoris han de concretar els aspectes indefinits de la mateixa recolzant-se en altres 

documents. Diverses organitzacions de prestigi han elaborat documents que contenen 

criteris, principalment sobre aspectes tècnics, que serveixen com a guia per a la 

interpretació, i per tant, per a la implantació d’un sistema de qualitat en diferents àmbits de 

la química analítica segons la norma ISO/IEC 17025 (Garfield i cols., 2000; AOAC, 2001; 
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ENAC, 2001; Eurachem/Eurolab/EA, 2001; ILAC, 2001; ILAC, 2002; Eurachem/EA, 2002; 

CITAC/Eurachem, 2002; Sagrado i cols., 2004). 

 

  Taula 1.1. Contingut de la norma ISO/IEC 17025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Assegurament de la qualitat als laboratoris d’anàlisi 

Els assaigs i calibratges en un laboratori analític estan sotmesos a múltiples fonts d’error 

provinents de l’equip utilitzat, el personal, les condicions ambientals i altres factors, que en 

conjunt determinen la qualitat del resultat. Per minimitzar l’efecte d’aquestes possibles fonts 

d’error, el laboratori ha d’establir procediments adequats de control i assegurament de la 

qualitat. 

 

Segons la norma ISO/IEC 17025, l’estratègia d’assegurament de la qualitat als laboratoris 

analítics contempla tot un conjunt de mesures que el laboratori ha de prendre per garantir la 

qualitat dels resultats. Els mecanismes d’assegurament de la qualitat actuen a diferents 
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nivells (Figura 1.1). El primer nivell consisteix en l’aplicació de mètodes validats que permetin 

garantir que els objectius de qualitat proposats seran assolits. En segon lloc, el laboratori ha 

de disposar de sistemes de control intern que permetin verificar i demostrar que el nivell de 

qualitat exigit és obtingut durant el treball de rutina. El nivell més alt d’assegurament de la 

qualitat s’assoleix amb la participació en exercicis interlaboratori o programes d’avaluació 

externa de la qualitat. Finalment, la correcta aplicació d’aquestes mesures depèn de la 

qualitat del treball i de la seva organització (qualificació del personal, instal·lacions i 

condicions ambientals adequades, etc.), així com de la qualitat de les eines metodològiques 

(p.e. calibratge) i materials emprats en el treball analític (instruments objecte del 

manteniment apropiat, verificats i calibrats; reactius amb les especificacions adequades; 

patrons traçables; etc.) (Valcárcel, 1999; Compañó i Ríos, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Esquema general de les principals mesures d’assegurament de 

la qualitat als laboratoris d’anàlisi. 

 

 L’ús de mètodes adequats al propòsit de l’anàlisi és molt important per assegurar la 

fiabilitat dels resultats, i la demostració objectiva de què un mètode és adequat per a la 

finalitat o propòsit que es persegueix, és a dir, per resoldre un problema analític particular, 

s’aconsegueix mitjançant la validació del mètode. El procés de validació permet determinar 

les característiques de funcionament i limitacions d’un mètode (paràmetres de qualitat), i 

identificar els factors que poden modificar aquests paràmetres. Però encara que es 

mantinguin totes les mesures establertes per assegurar l’obtenció d’un resultat correcte, la 

possibilitat d’error en l’execució dels mètodes analítics està sempre present. Això fa necessari 
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disposar de mecanismes que permetin detectar i corregir aquests errors. Aquesta és la 

finalitat dels controls intern i extern de la qualitat. Ambdós tipus de control tenen els seus 

propis objectius i limitacions inherents, de manera que la implantació d’un de sol no és 

suficient per assolir la màxima seguretat dels resultats analítics (Ferrara i cols., 1998). Es 

tracta de mesures complementàries.  

 El control intern de la qualitat permet detectar els canvis relacionats amb factors 

variables (estabilitat de reactius i materials de referència, canvis en consumibles, substitució 

de personal, manteniment d’equips, contaminació, etc.), que fan referència a l’error aleatori. 

Els errors associats a factors permanents no poden ser corregits mitjançant els sistemes de 

control intern de la qualitat, i necessiten l’ajut de comprovacions externes. L’avaluació 

externa de la qualitat permet detectar errors sistemàtics que afecten l’exactitud, i que el 

sistema de control intern de la qualitat no és capaç de descobrir. Els exercicis 

d’intercomparació són una de les eines més objectives per avaluar i demostrar la qualitat 

dels resultats d’un laboratori. La participació en assaigs d’aptitud proporciona una avaluació 

independent del funcionament tècnic de tots els aspectes del laboratori, tant humans com 

materials (mètodes, pràctiques d’assegurament i control de la qualitat, instruments, etc.). 

Permeten al laboratori analític, d’una banda, conèixer i millorar la qualitat dels resultats 

analítics comparant el seu rendiment amb el de la resta de laboratoris participants i, d’una 

altra, avaluar la qualitat dels mètodes analítics utilitzats en l’anàlisi de les mostres (Compañó 

i Ríos, 2002; Ferrara i cols., 1998). 

1.2. VALIDACIÓ DE MÈTODES ANALÍTICS 

Validar un mètode analític consisteix en verificar i documentar la seva validesa, és a dir, la 

seva adequació a uns determinats requisits prèviament establerts per poder resoldre un 

problema analític particular. Aquests requisits són els que defineixen els paràmetres o criteris 

de qualitat que ha de tenir el mètode. La norma ISO/IEC 17025 defineix de forma general la 

validació de mètodes com “la confirmació mitjançant examen i l’aportació d’evidències 

objectives que demostrin el compliment dels requisits particulars per a una utilització 

específica prevista” (ISO/IEC, 1999). Aquestes “evidències objectives” es concreten en uns 

paràmetres de qualitat com poden ser l’exactitud, la precisió, els límits de detecció i 

quantificació, els intervals de linealitat i de treball, la sensibilitat, la selectivitat, l’especificitat 

o la robustesa del mètode, entre d’altres. 
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1.2.1.  Breu perspectiva històrica 

L’àmbit de la indústria farmacèutica va ser un dels primers en posar de manifest la necessitat 

de dotar-se de mètodes analítics fiables. La certesa de la importància de tenir una avaluació 

independent dels productes farmacèutics abans de la seva sortida al mercat va arribar a 

diferents parts del món en diferents moments. Als Estats Units, un tràgic error en la 

formulació d’un xarop infantil durant la dècada de 1930 va ser el desencadenant per establir 

el sistema d’autorització de productes de l’FDA. Per la seva banda, el govern del Japó va 

promoure durant la dècada de 1950 una sèrie de lleis reguladores que requerien el registre 

de tots els medicaments que es posaven a la venda. Finalment, en molts països Europeus el 

desencadenant va ser la tragèdia de la Talidomida a la dècada de 1960, que va revelar els 

possibles perills de la nova generació de drogues sintètiques que estaven revolucionant la 

medicina en aquella època. 

La majoria de països, tant si ja havien iniciat abans o no els controls de registre de 

productes, van veure durant les dècades de 1960 i 1970 un ràpid increment de les lleis, 

regulacions i/o directives per elaborar informes i avaluar les dades de seguretat, qualitat i 

eficàcia de nous medicaments. Al mateix temps la indústria farmacèutica, llençada a la 

recerca de nous mercats es tornava cada cop més internacional, però el registre de nous 

medicaments continuava essent responsabilitat del govern de cada país. Encara que els 

sistemes reguladors es basaven en les mateixes obligacions fonamentals pel que fa a 

qualitat, seguretat i eficàcia, els requeriments tècnics havien divergit durant aquest temps de 

tal manera que la indústria es trobava amb la necessitat de duplicar molts procediments 

llargs i costosos per poder comercialitzar els seus nous productes a nivell internacional. 

Durant la dècada de 1980, la Comunitat Europea es va moure cap a l’establiment d’un 

mercat únic pels productes farmacèutics, convertint-se en pionera en el procés 

d’harmonització de requisits reguladors. L’èxit assolit a Europa va demostrar que 

l’harmonització era possible. Al mateix temps, s’havien establert discussions bilaterals entre 

Europa, el Japó i els Estats Units sobre les possibilitats d’harmonització. Aquestes discussions 

es van materialitzar l’any 1990 amb la creació de la International Conference on 

Harmonization (ICH), una iniciativa conjunta d’autoritats reguladores (organitzacions com 

l’AAPS, l’AOAC i l’FDA) i experts de la indústria farmacèutica d’Europa, el Japó i els Estats 

Units per a l’harmonització internacional dels requeriments tècnics pel registre de productes 

farmacèutics destinats al consum humà. 
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1.2.2. Entorn normatiu de la validació de mètodes  

Amb l’enduriment de les normatives de seguretat en la indústria farmacèutica, la validació de 

mètodes va guanyar importància i es va convertir en tema de discussió per part de tots els 

organismes implicats, públics i privats. Des d’aleshores ha rebut una considerable atenció a 

la literatura, i s’han publicat nombroses guies (ICH, 1994; ICH, 1996; Eurachem, 1998; FDA, 

2001; Feldsine i cols., 2002; Thompson i cols., 2002) i fins i tot directives comunitàries 

(European Commission, 2002) que recullen els requisits establerts per diferents organismes 

reguladors per realitzar la validació de mètodes. Les principals guies de validació de mètodes 

analítics es recullen a la Taula 1.2. 

 

Taula 1.2. Resum de les principals guies de validació de mètodes analítics. 

Títol Data Organització Web 

Guideline for Submitting Samples and 
Analytical Data for Method Validation  

1987 FDA http//www.fda.gov/cder/guidance
/ameth.htm 

Q2A: Text on Validation of Analytical 
Procedures 

1994 ICH http//www.ich.org 

Q2B: Guidance for Industry. Validation of 
Analytical Procedures: Methodology 

1996 ICH http//www.ich.org 

USP23/NF18 General Chapter <1225> 
Validation of Compendial Methods 

1995 USP http//www.usp.org 

G-CSQ-02: Guía para los laboratorios que 
realizan validaciones de métodos de 
análisis químicos 

1996 ENAC http//www.enac.es 

AOAC International Qualitative and 
Quantitative Microbiology Guidelines for 
Methods Validation 

1997 AOAC  http//www.aoac.org/vmeth/MICG
UIDE.pdf 

AOAC Peer-Verified Methods Program 
Manual on Policies and Procedures  

1998 AOAC  http//www.aoac.org/vmeth/PVM.
pdf 

The Fitness for Purpose of Analytical 
Methods: A laboratory Guide to Method 
Validation and Related Topics 

1998 EURACHEM http//www.EURACHEM.ul.pt/guid
es/valid.pdf 

Guidance for Industry. Bioanalytical 
Method Validation 

2001 FDA http//www.fda.gov/cder/guidance
/4252fnl.pdf 

Harmonized guidelines For Single-
Laboratory Validation of Methods of 
Analysis 

2002 IUPAC/ISO/AOAC  http//www.iupac.org/publications
/pac/2002/pdf/7405x0835.pdf 

Q2(R1): Validation of Analytical 
Procedures: Text and Methodology 

2005 ICH http//www.ich.org/LOB/media/ME
DIA417.pdf 
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L’FDA publicà l’any 1987 la primera guia sobre validació de mètodes, dirigida 

principalment a la indústria farmacèutica (FDA, 1987). Però, tal vegada, el document que 

més repercussió ha tingut dintre d’aquest sector són les directives de validació sorgides de la 

primera reunió de l’ICH l’any 1990 (Shah i cols., 1992; ICH, 1994; ICH, 1996). Aquest va ser 

el primer intent d’harmonització dels procediments i criteris a seguir en la validació de 

mètodes bioanalítics. Guies posteriors d’organismes com l’FDA, l’USP o l’EURACHEM van 

prendre com a base les recomanacions proposades per l’ICH per establir els seus propis 

criteris de validació. Molts àmbits de la química analítica, especialment en les àrees de la 

toxicologia forense i l’anàlisi de drogues d’abús, van adoptar els criteris de validació adreçats 

específicament a mètodes farmacèutics i biotecnològics. Altres àmbits de l’anàlisi han 

establert els seus propis criteris per avaluar la validesa dels mètodes. Aquest és el cas del 

sector alimentari, on el Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling (CCMAS) ha 

elaborat guies per a la validació interna i externa de mètodes (CCMAS, 2001; CCMAS, 2002a; 

CCMAS, 2002b; CCMAS, 2002c; CCMAS, 2002d). 

Altres organismes com l’AOAC han apostat fermament per la participació en exercicis 

d’intercomparació entre laboratoris (estudis col·laboratius) com el procediment a escollir per 

validar els mètodes analítics (Pocklington i cols., 1990; AOAC, 1998; Feldsine i cols., 2002). 

En la preparació d’alguns protocols de validació dirigits en aquest sentit han col·laborat altres 

organitzacions com l’ISO i la IUPAC (Horwitz, 1988; Horwitz, 1995).  

 

El gran avenç tecnològic registrat en les darreres dècades ha provocat continus canvis per 

introduir millores en la metodologia analítica. Això ha dificultat també l’elaboració d’unes 

directives definitives sobre validació de mètodes. Els procediments de validació han hagut 

d’evolucionar de forma paral·lela, i la majoria de guies de validació han estat revisades per 

adaptar-les als canvis. Un exemple clar el trobem en les diferents revisions de les directrius 

de validació de l’ICH. El primer document, sorgit de la conferència de 1990, fou revisat 

inicialment a la reunió de l’ICH a Munic de l’any 1994 i posteriorment a la conferència de 

Washington de l’any 2000 (Shah i cols., 2000). El 2001 l’FDA va publicar la guia ‘Guidance 

for Industry on Bioanalytical Method Validation’, actualment la principal referència per a la 

validació de mètodes en la indústria farmacèutica, basada en els informes finals de les dues 

conferències de l’ICH dels anys 1990 i 2000 (FDA, 2001). Finalment, el novembre de 2005 

l’ICH fusionà els dos documents inicials del 1994 (Q2A) i el 1996 (Q2B) en una sola guia 

titulada ‘Q2(R1): Validation of Analytical Procedures: Text and Methodology’ (ICH, 2005). 
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Tot i que hom reconeix la necessitat de validar tots els mètodes analítics, independentment 

del seu objectiu i aplicació finals, els mètodes emprats en la indústria farmacèutica han rebut 

una atenció especial tant per part d’organismes reguladors com a la literatura en general. La 

majoria de guies i normatives de validació de mètodes fan referència a la determinació 

quantitativa de fàrmacs (xenobiòtics) i/o els seus metabòlits en fluids biològics ja que, per a 

la seva aplicació dedicada principalment a l’anàlisi de matèria primera (fàrmacs) i mostres 

biològiques procedents d’estudis de biodisponibilitat, bioequivalència i farmacocinètics, els 

mètodes emprats per la indústria farmacèutica són majoritàriament quantitatius.  

Tot i l’esforç reconegut que va suposar el procés d’harmonització de l’any 1990, aquest 

no resolia el problema de la toxicologia analítica, on el número d’analits a determinar és molt 

més elevat i es fan servir amb molta freqüència els mètodes qualitatius. Encara que una 

bona part dels procediments analítics utilitzats en camps com la toxicologia analítica o 

l’anàlisi antidopatge són de naturalesa qualitativa, no és fins a finals de la dècada dels anys 

90 que la seva aplicació en àrees com el medi ambient o l’anàlisi de residus en aliments fa 

que s’elaborin les primeres guies específicament adreçades a la validació de mètodes 

qualitatius, majoritàriament per a tests immunològics. D’àmbit més general, la guia sobre 

validació de mètodes de l’EURACHEM ‘The Fitness for Purpose of Analytical Methods: A 

laboratory Guide to Method Validation and Related Topics’ (Eurachem, 1998), va ser la 

primera en referir-se de manera específica a la validació de mètodes qualitatius.  

1.2.3. Característiques generals de la validació de mètodes analítics 

Davant d’un problema analític el laboratori avalua l’adequació dels mètodes existents i, si és 

necessari, desenvolupa un mètode nou que compleixi els requisits analítics acordats amb el 

client. L’adequació per a l’ús que se li pretén donar, el que en anglès s’ha denominat fitness 

for purpose, és la principal característica a tenir en compte a l’hora d’escollir un mètode que 

ens permeti resoldre el problema analític plantejat. Els criteris a tenir en compte en la 

selecció dels mètodes analítics poden ser diversos i en cada cas s’haurà de sospesar la 

importància relativa dels mateixos (Compañó i Ríos, 2002): 

- El tipus d’informació requerida: qualitativa, quantitativa o ambdues. 

- Els nivells de concentració dels analits d’interès: majoritaris, minoritaris o traces. 

- L’exactitud i la precisió requerides. 

- El grau de validació dels mètodes disponibles. 
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- L’existència de requeriments legals o normatius que puguin exigir la utilització de 

mètodes oficials o normalitzats. 

- La disponibilitat de la instrumentació requerida. 

- La complexitat del mètode i el nivell de competència tècnica del personal que l’aplicarà. 

- El temps disponible per a l’obtenció dels resultats. 

- El cost econòmic assumible. 

- La seguretat de les persones i la conveniència mediambiental. 

 

La majoria d’organismes reguladors recomanen l’ús, sempre que sigui possible, de mètodes 

normalitzats, mètodes de referència o mètodes publicats per organitzacions de prestigi, si bé 

admeten que en moltes ocasions s’ha de recórrer a mètodes adaptats (procedents de fonts 

bibliogràfiques o desenvolupats per altres laboratoris), o desenvolupats pel propi laboratori 

(ISO/IEC, 1999). Tanmateix, l’aplicació per a l’anàlisi de rutina de mètodes prèviament 

validats no eximeix els laboratoris d’assegurar la seva validesa per a l’ús que se li pretén 

donar en les condicions d’anàlisi de rutina. En aquest sentit, la norma ISO/IEC 17025 exigeix 

la validació interna de tots els mètodes que s’utilitzen al laboratori independentment del seu 

origen. L’extensió de la validació o revalidació del mètode dependrà de la naturalesa dels 

canvis introduïts. Així, el grau de validació a què s’ha de sotmetre un mètode pot variar de 

forma significativa depenent del seu origen, del seu àmbit d’aplicació i de les seves 

característiques (Compañó i Ríos, 2002). L’ICH distingeix diferents nivells de validació (total, 

parcial i creuada) per a mètodes analítics prèviament validats, en funció de l’extensió de les 

modificacions realitzades i de l’aplicació que se li pretén donar (Shah i cols., 2000; FDA, 

2001). 

1.2.4. Estratègia de validació 

El procés de validació d’un mètode comença fixant els requeriments analítics (també 

anomenats paràmetres de validació) i els seus criteris d’acceptació. Aquests requeriments 

reflecteixen els criteris mínims de funcionament que el mètode ha de complir per adequar-se 

al seu propòsit, o, el que és el mateix, per resoldre un problema analític concret.  

 La selecció de les característiques que s’han d’estudiar durant la validació d’un mètode 

analític està condicionada per diferents factors:  

- l’objectiu i el tipus de mètode analític,  

- l’abast del mètode (nombre i tipus d’analit(s) a determinar), 
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- el rang de concentració dels analits i tipus de matriu(s) per a les que s’aplicarà el 

mètode, 

- i finalment, els requisits definits en base a les necessitats del client o a regulacions 

(requeriments mínims imposats per organismes oficials). 

 

Taula 1.3. Paràmetres de validació per a diferents tipus de procediments 

analítics segons l’ICH (1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exactitud, precisió, límit de detecció, límit de quantificació, linealitat, interval de treball, 

recuperació, sensibilitat, selectivitat, estabilitat i robustesa són alguns dels paràmetres que 

s’utilitzen amb més freqüència per a la caracterització de mètodes analítics. Alguns 

documents proposen també l’avaluació de la traçabilitat i la incertesa de les mesures durant 

el procés de validació (Thompson i cols., 2002; CITAC/Eurachem, 2002). De fet, són dos 

paràmetres de qualitat bàsics que han d’acompanyar tots els resultats analítics (ISO/IEC, 

1999), tanmateix, i encara que guarden una estreta relació amb la resta de paràmetres de 

validació, són termes molt més amplis i solen considerar-se de manera independent. 

 

La importància relativa dels paràmetres a validar depèn principalment del tipus de mètode 

analític i de l’objectiu que es persegueixi. A la Taula 1.3 es mostren els paràmetres de 

qualitat recomanats per l’ICH per a la validació de diferents mètodes analítics.  

 Malauradament, no existeix un consens universal sobre quins paràmetres s’han 

d’avaluar per a cada tipus de mètode (Shabir, 2003). Aquestes diferències queden reflectides 

a la Taula 1.4, on es resumeixen els paràmetres proposats per diferents organitzacions 

Test d’impureses Tipus de  
Procediment Analític Identificació 

Quantitatiu Test Límit 
Assaig 

Exactitud  x  x 

Precisió     

   Repetibilitat  x  x 

   Precisió Intermèdia  x  x 

Especificitat x x x x 

Límit de Detecció   x  

Límit de Quantificació  x   

Linealitat  x  x 

Interval  x  x 
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internacionals per a la validació de mètodes qualitatius, i a la Taula 1.5 per al cas dels 

mètodes quantitatius. 

 

Taula 1.4. Requeriments mínims proposats per diferents organitzacions per a la validació de 

mètodes d’anàlisi qualitatius. 

 

Donat que aquest no és un aspecte harmonitzat, la selecció dels paràmetres de validació 

d’un mètode dependrà en gran mesura dels requeriments del client i/o dels requisits legals 

imposats. En la majoria de guies de validació es recomana seguir els requeriments 

especificats en les normatives del sector al que pertany, en cas que n’hi hagi. Això assegura 

la consistència en la interpretació de la terminologia de validació i l’avaluació de dades dintre 

d’un mateix sector. Aquesta recomanació ve donada per la manca de consens també pel que 

fa a la terminologia sobre validació de mètodes entre diferents camps de la química analítica. 

Aquesta diversitat d’aproximacions, que afecta tant al significat dels termes com a la manera 

de determinar-los, ha estat objecte de crítica per part de diversos autors (Hartmann i cols., 

1994; Hartmann i cols., 1998; Hubert i cols., 1999; Taverniers i cols., 2004). Un dels primers 

intents d’harmonització va ser el glossari de termes analítics relacionats amb la validació de 

mètodes en el camp dels assaigs sobre medicaments elaborat per l’ICH (ICH, 1994). 

Tanmateix, existeixen altres definicions internacionalment acceptades elaborades per 

organitzacions reconegudes com l’ISO, la IUPAC o l’AOAC (Hartmann i cols., 1994; Hartmann 

i cols., 1998; Currie i Svehla, 1994; Currie, 1999), que en alguns casos coincideixen només 

parcialment amb les de l’ICH. 

ICH  (1996) ENAC (1996) EURACHEM (1998) AOAC (1998) EC (2002) WADA (2003)

Specificity Selectivity/ 
specificity 

Selectivity/ 
specificity Specificity Selectivity/ 

specificity 
Selectivity/ 
specificity 

  Confirmation of 
identity   Identification 

capability 

  False negative rate False negative rate   

  False positive rate False positive rate   

  Sensitivity Sensitivity   

 LOD   LOD  

    Stability  

    Applicability  

     Carryover 

    Robustness Robustness 
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Taula 1.5.  Requeriments mínims proposats per diferents organitzacions internacionals per a la validació de mètodes d’anàlisi quantitatius. 

 

USP (1987) ICH (1996) ENAC (1996) EURACHEM (1998) AOAC (1998) FDA (2001) EC (2002) WADA (2003) 

Specificity Specificity   Specificity  Specificity Specificity 

   Selectivity  Selectivity Selectivity Selectivity 

Accuracy Accuracy  Accuracy/trueness Accuracy Accuracy Trueness  

Precision Precision Precision Precision Precision Precision Precision Precision 

   Repeatability    Repeatability   Repeatability    

   Intermediate 
  precision 

  Intermediate 
  precision 

  Intermediate 
  precision      Intermediate 

  precision 

   Reproducibility    Reproducibility   Reproducibility   Reproducibility   

LOD LOD LOD LOD LOD  LOD  

LOQ LOQ LOQ LOQ LOQ  LOQ  

Linearity Linearity  Linearity Linearity   Linearity 

Range of Linearity Range of Linearity  Range of Linearity Range of Linearity    

   Working Range     

   Sensitivity Sensitivity Sensitivity   

Robustness Robustness  Robustness    Robustness 

Ruggedness      Ruggedness  

 System Suitability       

   Recovery Recovery  Recovery  

     Stability Stability  
 

 LOD: Limit of Detection; LOQ: Limit of Quantification  
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En la definició de validació s’indica que la validesa d’un mètode es demostra “mitjançant 

examen”, és a dir, a través d’estudis de laboratori, que han de ser planificats prèviament i 

descrits en un protocol adequat (ISO/IEC, 1999). El protocol ha de descriure en detall el 

procediment experimental, i ha d’incloure els paràmetres de validació a estudiar, mètodes 

estadístics per a l’avaluació de les dades i els criteris d’acceptació. Els propis laboratoris són 

responsables d’establir un protocol de validació adequat en funció de les característiques del 

mètode que es pretén validar. Tot i que la gran quantitat de documents disponibles a la 

literatura ha contribuït a una millora significativa de la validació de mètodes, molts es limiten 

a descriure conceptes generals i no proporcionen una aproximació experimental clara per 

portar a la pràctica la validació d’un mètode analític. Entre les guies publicades per 

organismes oficials, la de l’EURACHEM (1998) és la que proporciona una descripció més 

acurada del procés de validació. 

Documents com la guia de l’ICH (Shah i cols., 1992), principal referència per a la 

validació de mètodes a la indústria farmacèutica, ha donat peu a diferents autors a discutir 

alguns aspectes científics i criteris recomanats per a la validació de mètodes. De la mateixa 

manera, en base als requeriments de validació d’organismes competents, alguns autors han 

proposat diferents estratègies tant per al disseny experimental d’un estudi de validació com 

per a l’avaluació estadística de les dades generades (Green, 1996; Hartmann i cols., 1998; 

Hubert i cols., 1999), que han servit també de referència a molts laboratoris a l’hora 

d’elaborar el seu propi protocol de validació. Tanmateix, aquestes aproximacions es 

refereixen, de manera gairebé exclusiva, a mètodes d’anàlisi quantitatius. Els mètodes 

d’anàlisi qualitatius no han rebut la mateixa atenció tot i necessitar un tractament tècnic 

comparable en el marc de la validació de mètodes analítics. 

1.3. CONTROL INTERN DE LA QUALITAT 

En el context dels laboratoris analítics, la IUPAC defineix el control intern de la qualitat (CIQ) 

com “el conjunt de procediments portats a terme pel personal del laboratori per al control 

continuat del funcionament i els resultats de les mesures, amb l’objectiu de decidir si els 

resultats són prou fiables per ser informats al client” (Thompson i Wood, 1995). El CIQ, per 

tant, comprèn tots aquells procediments que permeten a l’analista acceptar un resultat o un 

grup de resultats com adequats al seu propòsit, o rebutjar-los i repetir l’anàlisi. L’objectiu 

principal és controlar la correcta execució de tots els procediments establerts en el protocol 
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analític i de tota la resta de mesures d’assegurament de la qualitat que sustenten una bona 

pràctica analítica.  

1.3.1.  Normatives de control intern de qualitat  

La norma ISO/IEC 17025, en l’apartat 5.9 que porta per títol “Assegurament de la qualitat 

dels resultats d’assaigs i calibratges”, tracta de les activitats de CIQ (ISO/IEC, 1999). En 

aquest apartat s’indica que el laboratori ha de disposar de procediments de control de 

qualitat per comprovar la validesa dels assaigs i calibratges realitzats, que els resultats 

obtinguts s’han de registrar per tal de detectar possibles tendències i que, sempre que sigui 

possible, s’han d’aplicar tècniques estadístiques per analitzar els resultats. Entre les possibles 

activitats de control, la norma cita les següents: 

-  l’ús habitual de mostres de control i de materials de referència interns o certificats, 

-  la participació en exercicis d’intercomparació o en assaigs d’aptitud, 

-  la repetició de les anàlisis utilitzant els mateixos o diferents mètodes, 

-  l’anàlisi de mostres estables, analitzades anteriorment,  

-  i la comprovació de la coherència dels resultats per a diferents característiques de la   

  mostra. 

 

Dintre de l’àrea de la química analítica, el CIQ ha rebut especial atenció en l’àmbit dels 

laboratoris clínics (Petersen i cols., 1996; Öhman, 1997; Westgard, 2003). En aquest context 

destaca la guia elaborada pel National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS) 

(NCCLS, 1991). Tot i que no conté procediments detallats, proporciona el marc general per 

planificar i dissenyar un programa de CIQ, aplicable principalment a mètodes quantitatius. 

Seguint les indicacions de l’NCCLS diversos autors han proporcionat discussions més 

detallades sobre el CIQ en laboratoris clínics (Westgard, 2003). En un context més ampli, 

l’ISO, la IUPAC i l’AOAC, han elaborat també una guia conjunta de CIQ aplicable a tots els 

laboratoris analítics (Thompson i Wood, 1995).  

Com en el cas de la validació de mètodes, la majoria de guies i documents sobre CIQ 

estan adreçades majoritàriament a proves quantitatives, mentre que el tractament d’aquest 

tema en el cas dels mètodes d’anàlisi qualitatius és gairebé inexistent a la literatura. 

 
Resulta complicat cobrir l’ampli espectre de pràctiques de CIQ que es podrien trobar per a 

cada sector específic de la comunitat analítica. Per aquesta raó la majoria de documents 
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proposen, a mode d’orientació, uns criteris generals que cada laboratori pot adaptar a la 

seva situació concreta. Les guies elaborades per l’NCCLS i per l’ISO, la IUPAC i l’AOAC tenen 

molts punts en comú pel que fa a les principals recomanacions per establir procediments de 

CIQ. En tots dos casos es coincideix en l’anàlisi de materials de control en cada sèrie 

analítica i l’ús de gràfics per al control estadístic dels resultats com a principals eines del CIQ. 

A més a més, proporcionen indicacions generals sobre les activitats de control que han de 

realitzar els laboratoris en quant a: 

-  Número apropiat de materials de control de qualitat a analitzar. 

-  Freqüència de les determinacions control (número d’anàlisis replicats).  

-  Posició dels controls en la sèrie analítica.   

-  Concentracions dels analits als materials de control. 

-  Criteris de rebuig de les dades analítiques. 

1.3.2.  Procediments de control intern de qualitat 

La sèrie analítica 

El CIQ pretén controlar els dos tipus d’error que contribueixen a l’error total d’una mesura, 

l’error sistemàtic, que dóna lloc al biaix, i l’error aleatori, que dóna lloc a la imprecisió. 

Mentre que els errors aleatoris reflecteixen les fluctuacions del mètode, que són, en general, 

imprevisibles i inevitables, els errors sistemàtics resulten de múltiples causes degudes a una 

pobra pràctica analítica, o a errades en l’aplicació de mètodes o en l’utilització d’instruments. 

Per poder controlar aquests errors és necessari que romanguin constants. Dintre del 

laboratori normalment aquestes condicions s’aconsegueixen en el que s’anomena lot analític 

o sèrie analítica. L’NCCLS defineix la sèrie analítica com l’interval, per exemple període de 

temps o conjunt de mesures, on l’exactitud i la precisió de mesura es considera estable 

(NCCLS, 1991). El CIQ controla en cada sèrie analítica si el mètode compleix els criteris de 

qualitat assolits durant la validació.  

Anàlisi de mostres de control 

L’anàlisi de mostres de control en la sèrie analítica és un dels principals procediments de 

CIQ. El número de mostres de control positives i negatives que s’han d’incloure en cada lot 

analític depèn en part de consideracions com l’estabilitat del sistema, l’exactitud del mètode 
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utilitzat i dels objectius de qualitat del procediment (Ferrara i cols., 1998). A aquest respecte, 

la majoria de documents de CIQ recomanen que el 10% de les mostres d’una sèrie analítica 

siguin mostres de control i analitzar sempre com a mínim una mostra de control positiva i 

una negativa (Thompson i Wood, 1995; DHHS, 1994; UNDCP, 1995; Ferrara i cols., 1998; 

DHHS, 2001; SOFT/AAFS, 2002; European Commission, 2002). 

Mostres de control negatives 

Les mesures de mostres de control negatives, anomenades generalment ‘blancs’, tenen per 

objectiu determinar la part de la senyal dels patrons o de les mostres que no és atribuïble a 

la quantitat d’analit que es vol determinar. És a dir, permeten detectar errors positius deguts 

a substàncies interferents del sistema analític o de la matriu o quantitats del propi analit 

introduïdes durant el procés analític. Existeixen diferents tipus de blancs, entre els que 

destaquen: 

- el blanc de reactius, que conté tots els reactius i dissolvents que intervenen en les 

diferents etapes del procés analític. De fet, aquest tipus de blanc a més de controlar la 

puresa dels reactius és capaç de detectar la contaminació d’altres fonts del sistema analític 

(material de laboratori, etc.); 

- el blanc de matriu, que inclou, a més a més, la contribució dels components de la 

matriu. Aquest tipus de blanc suposa disposar d’un material (natural o sintètic) amb una 

matriu anàloga a la de les mostres de rutina i lliure d’analit. 

Mostres de control positives 

Per poder ser utilitzats en el CIQ, les mostres de control positives han de complir una sèrie 

de requisits pràcticament indispensables. En primer lloc, la concentració d’analit, així com la 

composició i les característiques físiques de la matriu de les mostres de control, han de ser 

representatives de les mostres reals. En aquells casos en què sigui important controlar un 

determinat interval de concentracions (per exemple, per l’existència d’uns límits legals que 

no es poden superar), és necessari disposar de materials de control en aquest interval. 

D’altra banda, donat que es tracta de materials que es faran servir al llarg d’un cert període 

de temps, s’han de tenir en compte les següents consideracions: 

a)  Disposar de prou quantitat de material per poder ser utilitzat durant el temps previst. 

b)  Ser materials homogenis per poder-los dividir en fraccions equivalents. 
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c)  Tenir una estabilitat garantida durant el període en què està prevista la seva 

utilització.  

Com a mostres de control es poden fer servir materials disponibles comercialment (materials 

de referència certificats o mostres de control comercials), o materials preparats pel propi 

laboratori o en col·laboració amb altres laboratoris (materials de referència interns, mostres 

addicionades o patrons): 

 - Els materials de referència certificats s’utilitzen bàsicament per a la validació de 

mètodes analítics i per al calibratge d’instruments. El número limitat de tipus de materials 

disponibles, a més de l’elevat cost dels mateixos són els principals inconvenients que es 

troben per a la seva utilització com a materials de control. En principi, els materials de 

referència certificats no estan pensats per ser utilitzats tan freqüentment com requereix el 

control del sistema analític, i això pot derivar en un cost excessiu que pot ser difícil d’assumir 

pel laboratori. 

 - Els materials de control pròpiament dits són materials d’una categoria metrològica 

inferior a la dels materials de referència certificats, estan específicament pensats per al 

control intern de qualitat i preparats i subministrats per entitats especialitzades.  

 - Els materials de referència interns són materials preparats pel propi laboratori o per un 

grup de laboratoris per satisfer una necessitat específica.  

 La preparació de materials de referència serà considerada més àmpliament en la secció 

1.4 d’aquest capítol. 

Anàlisi de mostres cegues  

Es tracta de mostres amb un contingut conegut d’analit que són tractades de forma rutinària 

pel personal del laboratori. En aquest sentit són idèntiques a les mostres de control positives, 

excepte pel fet que el seu contingut i/o la seva identitat és desconeguda per l’analista. Es 

distingeix entre mostres cegues i doblement cegues. En el primer cas el personal coneix el 

seu caràcter de mostres de control, en el segon no. Generalment es tracta de materials de 

referència, certificats o no, mostres analitzades prèviament en el mateix laboratori o mostres 

intercanviades amb altres laboratoris que realitzen activitats anàlogues (Compañó i Ríos, 

2002). La introducció de controls cecs al treball de rutina la pot portar a terme el propi 

laboratori o en col·laboració amb un organisme extern (SOFT/AAFS, 2002). 
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1.3.3.  Gràfics de control 

La majoria de guies o documents d’organismes oficials recomanen l’ús de gràfics de control 

per representar les dades de CIQ (NCCLS, 1991; Thompson i Wood, 1995). L’ús de gràfics 

de control és un dels mètodes de control estadístic més àmpliament acceptats i utilitzats 

dintre dels laboratoris analítics. En principi, la seva implantació en la pràctica dels laboratoris 

és senzilla; consisteix en la inserció de materials de control en el procés analític, i la 

representació gràfica dels resultats obtinguts. La utilitat d’aquests gràfics radica en què 

permeten a l’analista seguir la tendència dels resultats i prendre mesures en cas que siguin 

necessàries.  

 

Als laboratoris analítics existeixen dos tipus bàsics de gràfics de control, els gràfics de sumes 

acumulades, coneguts com CUSUM (de l’anglès, Cumulative Sum), i els gràfics de control de 

Shewhart, però han estat aquests últims els que han tingut una repercussió més àmplia. 

Aquest tipus de gràfics, inicialment desenvolupats per Walter Shewhart per controlar 

processos de producció a la indústria (Shewhart, 1931), han tingut una gran difusió en molts 

altres sectors d’activitat. Levey i Jennings els van adaptar al laboratori clínic i des de llavors 

han rebut una atenció especial no tan sols en la química clínica si no en tot l’àmbit de la 

química analítica, per la qual cosa es poden trobar gran quantitat de documents i diverses 

normes ISO referents a la seva elaboració i interpretació (Westgard i cols., 1977; Westgard i 

cols., 1981; Thompson i Wood, 1995; ISO, 1991; ISO, 1993a; ISO, 1993b; ISO, 1993c; 

Mullins, 1994; Mullins, 1999; Westgard, 2003).  

Gràfics de Shewhart 

Els gràfics de control de Shewhart s’obtenen representant els valors de concentració de les 

mostres de control en successives sèries analítiques a l’eix vertical, enfront el temps o el 

número de sèrie analítica a l’eix horitzontal (veure Figura 1.2). El gràfic es completa amb el 

traçat de línies horitzontals derivades de la distribució normal N(μ,σ2) que descriuen les 

variacions aleatòries dels valors representats. Les línies seleccionades per controlar la 

qualitat són μ, μ±2σ i μ±3σ. A la pràctica, per construir el gràfic s’utilitzen les estimacions⎯x i 

desviació estàndard (s) dels paràmetres μ i σ. Al voltant de la línia central (μ) es localitzen 

els límits entre els que poden oscil·lar, segons la probabilitat seleccionada, els valors 

mesurats. La zona entre les línies situades a ±2σ, anomenats ‘límits de control inferior 

(Lower Control Limits, LCL)’ o ‘límits d’alerta’, incorpora aproximadament un 95% dels 
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resultats d’acord a un procés aleatori amb una distribució Gaussiana. Els límits situats a ±3σ, 

anomenats ‘límits de control superior (Upper Control Limits, UCL)’ o ‘límits d’acció’, 

incorporen aproximadament un 99.8% dels resultats (Westgard i cols., 1981; Thompson i 

Wood, 1995). 

 

 

 

 

 

 

     

Figura 1.2. Gràfic de control de Shewhart. 

 

Sovint a la pràctica és necessari iniciar la construcció de gràfics de control amb dades 

recollides d’un número limitat d’anàlisis, la qual cosa pot comportar un cert grau de manca 

de representativitat, ja que les estimacions de la desviació estàndard són molt variables a 

menys que es facin amb un número elevat de mesures. A més, durant el període inicial, les 

situacions de fora de control són molt més probables que en condicions normals i poden 

produir resultats aberrants. Aquests valors poden produir un biaix de la mitjana i inflar la 

desviació estàndard més enllà del seu valor correcte. Generalment es recomana realitzar els 

càlculs amb un mínim inicial de 20 valors obtinguts en series analítiques diferents i recalcular 

la mitjana i la desviació estàndard desprès d’un període de ‘normalització’ (NCCLS, 1991; 

Thompson i Wood, 1995). 

La interpretació dels gràfics de Shewhart es realitza amb el que s’anomenen de forma 

general “regles de control”. Les regles de control s’utilitzen com a criteris de decisió per 

jutjar si una sèrie analítica està ‘sota control’ o ‘fora de control’, segons on es situen els 

resultats de les mostres de control dintre dels límits establerts.  

En el cas més senzill, els límits situats a 2s o 3s de la mitjana s’utilitzen com a criteri 

únic en la interpretació d’aquest tipus de gràfics. Generalment el límit 2s es fa servir com a 

nivell d’alerta, i el límit 3s com a nivell d’acció a partir de qual es rebutgen els resultats. 
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Aquestes van ser les primeres regles de control proposades per Shewhart i, de fet, són 

encara avui dia les més utilitzades en la majoria d’àmbits d’aplicació. En alguns casos, quan 

així ho requereix el procés que es controla, s’apliquen regles de control més restrictives 

(alerta per a un nivell de probabilitat més baix). Tanmateix, no existeix un criteri definit 

sobre quina és la millor o més eficient regla de control. Diversos autors han intentat establir 

la combinació òptima de regles per a la detecció de l’error sistemàtic en les gràfiques de 

Shewhart. Entre tots, el procediment “multi-regla” proposat per Westgard i cols. el 1981 ha 

resultat especialment atractiu per a la majoria d’especialistes (Bishop i cols., 1993), i ha 

tingut una àmplia repercussió en el món del control de la qualitat, especialment als 

laboratoris d’anàlisis clínics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 1.3. Procediment multi-regla de Westgard per a la interpretació de gràfics de CIQ de 

Shewhart (Westgard i cols., 1981). 

 

L’algoritme de Westgard, representat a la Figura 1.3, utilitza una combinació de regles 

per interpretar els resultats de control de qualitat en gràfics de Shewhart (Westgard i cols., 

1981). Les regles de Westgard s’utilitzen generalment amb 2 o 4 mesures de control per 

cada sèrie analítica, el que significa que són apropiades quan dos materials de control 

diferents són mesurats 1 o 2 vegades per material. 
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Gràfics de sumes acumulades (CUSUM) 

Un altre mètode emprat en el control estadístic de la qualitat són els gràfics de sumes 

acumulades (CUSUM). L’estadístic CUSUM és una suma acumulada de desviacions del valors 

obtinguts respecte el valor nominal o valor de referència. Els gràfics de sumes acumulades 

s’obtenen representant els valors del CUSUM en successives sèries analítiques a l’eix vertical, 

enfront el temps o el número d’observació o sèrie analítica a l’eix horitzontal (veure Figura 

1.4). Si les dades de control obtingudes no difereixen significativament del valor de 

referència, aquestes desviacions seran petites i oscil·laran de forma aleatòria al voltant de 

zero. En canvi, si els valors obtinguts presenten una desviació sistemàtica respecte el valor 

de referència, la línia del CUSUM augmentarà (o disminuirà) de forma progressiva en la 

mateixa magnitud, produint-se un canvi de pendent en el gràfic. La seva principal virtut és 

que elimina les variacions a curt termini, però ressalta les diferències persistents o 

recurrents.  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4. Gràfic de control de sumes acumulades. 

 

Tanmateix, la interpretació dels resultats no és tan evident com en el cas dels gràfics de 

control de Shewhart. El mètode d’interpretació més habitual és l’ús d’una plantilla o 

“màscara” en forma de “V”, que permet una ràpida detecció de derives i tendències en el 

procés analític. La plantilla en forma de V es col·loca sobre el gràfic de control amb el seu eix 

de simetria horitzontal i el seu vèrtex a una certa distància, d, a la dreta de la última 

observació introduïda (veure Figura 1.4). Es considera que el procés està sota control si tots 

els valors del gràfic cauen dintre dels límits de la V. En canvi, si la línia de CUSUM talla algun 

dels braços de la V, es diu que existeix una tendència significativa, i per tant, una situació de 
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fora de control (Miller i Miller, 2002). La principal dificultat resideix en l’elecció del valors de 

l’angle de la màscara (θ) i la distància (d) entre el final de l’angle i el número d’observació, 

essent la unitat de d la distància entre observacions consecutives. Els valors de θ i d són 

escollits per l’analista de manera que detectin el més aviat possible canvis significatius en la 

mitjana del procés. S’han proposat nombrosos mètodes per assignar valors a aquests 

paràmetres. Els valors més habituals són 30º o 45º per a θ, i 2 per a d  (Compañó i Ríos, 

2002). 

 

En general els gràfics de Shewhart són molt sensibles per detectar canvis dràstics en el  

procés de mesura, mentre que els gràfics de CUSUM identifiquen més ràpidament petits 

canvis persistents (deriva) en el procés analític (Garfield, 1991).  

Tot i els avantatges d’aquests tipus de gràfics en la detecció de canvis sistemàtics, 

l’aplicació del mètode de control de qualitat de CUSUM ha estat limitada. Front la senzilla 

construcció i caràcter intuïtiu dels gràfics de Shewhart, l’esforç addicional que es requereix 

per calcular i mantenir els gràfics de control de sumes acumulades semblen els motius 

principals d’aquesta manca d’acceptació. 

1.4. CONTROL EXTERN DE LA QUALITAT 

En els darrers anys, tant els propis laboratoris com els organismes d’acreditació han 

reconegut la importància dels programes de control extern de la qualitat, més concretament, 

dels assaigs d’aptitud, com a element fonamental en l’estratègia d’assegurament de la 

qualitat dels laboratoris. 

 
Els programes de control extern de la qualitat, anomenats també exercicis d’intercomparació, 

es basen en l’acceptació per part de diversos laboratoris de portar a terme uns mateixos 

anàlisis sota la coordinació d’una organització. L’abast d’aquests d’esquemes pot variar des 

de simples acords que involucren l’intercanvi de materials de referència entre laboratoris, 

fins a extensos programes nacionals i internacionals, que poden incloure desenes de 

laboratoris i requereixen sistemes automatitzats per analitzar els resultats. La Guia ISO/IEC 

43-1, fa referència a alguns dels diferents propòsits per als què es poden utilitzar aquest 

tipus d’exercicis (ISO/IEC, 1997a): 
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- Avaluar el funcionament d’un laboratori pel que fa a mesures específiques i monitoritzar 

el seu funcionament continuat. 

- Identificar problemes en el laboratori i iniciar accions correctives que poden implicar el 

treball de l’analista o el calibratge d’instruments. 

- Establir l’eficàcia i competència de nous mètodes o monitoritzar el funcionament de 

mètodes ja establerts. 

- Proporcionar confiança als clients del laboratori. 

- Identificar diferències interlaboratori. 

- Determinar les característiques de funcionament d’un mètode analític. 

- Assignar valors a materials de referència i avaluar la seva adequació per ser utilitzats en 

procediments específics. 

 

Els assaigs d’aptitud s’emmarquen dintre del context general dels exercicis 

d’intercomparació. Encara que sovint només es fan servir els termes exercicis interlaboratori 

o d’intercomparació, en realitat, segons l’objectiu que es proposin, es distingeixen diferents 

tipus d’exercicis d’intercomparació: 

• Exercicis d’intercalibració o assaigs d’aptitud 

Els assaigs d’aptitud permeten avaluar la capacitat dels laboratoris per generar resultats amb 

un nivell acceptable de competència. Es tracta d’un programa sistemàtic de proves en què 

un grup de laboratoris analitzen mostres de composició coneguda. Bàsicament en aquests 

exercicis es porta a terme una avaluació de l’exactitud i precisió dels resultats generats pels 

laboratoris. Serveixen també per ajudar a identificar errors i necessitats de capacitació del 

personal del laboratori.  

• Exercicis col·laboratius 

Els exercicis col·laboratius tenen per finalitat la validació de mètodes analítics. En 

determinades ocasions l’objectiu és millorar un mètode que ja existeix, però que no és prou 

apropiat per a una determinada finalitat. Un cop establert el mètode per la organització, tots 

els laboratoris han de seguir de forma estricta un protocol prèviament consensuat i aplicar el 

mateix procediment analític per tal de determinar les seves característiques de 

funcionament. En ocasions en aquests estudis es distribueixen materials de referència que 

els laboratoris poden fer servir per a la validació de mètodes analítics o com a material de 

referència amb finalitat merament educativa. 
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• Exercicis de certificació 

Els exercicis de certificació tenen per finalitat obtenir els valors que es faran servir en la 

certificació d’un material de referència. En aquest cas, el responsable de l’exercici és un 

organisme la finalitat del qual és la de preparar materials de referència certificats, essent 

aquest organisme el que coordina l’exercici i el que escull els laboratoris que considera 

adequats per participar en el mateix. En general, es solen escollir laboratoris especialitzats, 

amb  experiència i de qualitat reconeguda. 

1.4.1.  Els assaigs d’aptitud 

Amb la demanda creixent de proves independents de la competència dels laboratoris per 

part d’organismes reguladors, d’acreditació, i dels propis clients, els assaigs d’aptitud, 

proficiency testing en anglès, han esdevingut un dels elements més important per a 

l’assegurament de la qualitat dels laboratoris d’anàlisi. La participació en assaigs d’aptitud 

proporciona als laboratoris una manera objectiva d’avaluar i demostrar la fiabilitat de les 

dades que produeixen (Garfield i cols., 2000). Constitueixen una eina bàsica per a 

l’harmonització i el reconeixement mutu de resultats entre laboratoris. 

 

Els assaigs d’aptitud estan definits per la Guia ISO/IEC 43 com la “determinació de la 

idoneïtat d’un laboratori per realitzar assaigs mitjançant la realització d’intercomparacions”. 

Els programes d’assaigs d’aptitud comparteixen al menys dos objectius:  

a) proporcionar una avaluació continuada, objectiva i independent de l’exactitud dels 

resultats analítics del laboratori en mostres de rutina, i 

b) identificar àrees problemàtiques d’un laboratori i fomentar la introducció de millores en 

la qualitat de les dades analítiques. 

Encara que hi ha diferents tipus de programes d’assaigs d’aptitud, la majoria comparteixen la 

característica comuna de la comparació dels resultats de mesura obtinguts per dos o més 

laboratoris. Les tècniques dels assaigs d’aptitud varien en funció de la naturalesa de la 

mostra d’assaig, el mètode que s’utilitza i el nombre de laboratoris participants. És desitjable 

la participació del major nombre possible de laboratoris i que es realitzin rondes periòdiques 

sobre mostres similars per millorar la qualitat dels resultats amb el temps.  
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Internacionalment existeixen institucions que executen la planificació, coordinació i avaluació 

dels resultats dels assaigs d’aptitud. Són el que es coneix habitualment com organitzadors o 

proveïdors d’assaigs d’aptitud. Generalment són organitzacions externes als laboratoris que 

disposen dels mitjans i experiència necessaris per gestionar aquest tipus d’exercicis. 

En els assaigs d’aptitud s’anima al laboratori a fer servir el seu mètode habitual i per 

tant a simular, tant com sigui possible, l’anàlisi rutinari de la mostra rebuda. Encara que el 

resultat de l’anàlisi pot ser independent del mètode d’elecció, també pot estar afectat pel 

rendiment dels equips del laboratori o la competència de l’analista. L’esquema bàsic d’un 

assaig d’aptitud és el següent (Compañó i Ríos, 2002): 

1. Organització o laboratori coordinador, independent i de prestigi, que gestiona tot 

l’exercici. 

2. Preparació d’una mostra representativa, homogènia i estable. 

3. Distribució de porcions de mostra a cada un dels laboratoris participants. 

4. La mostra pot anar acompanyada o no per un mètode comú de mesura (és el cas dels 

assaigs col·laboratius). 

5. Anàlisi de les mostres pels laboratoris participants en el temps i forma especificat. 

Enviament dels resultats al centre organitzador. 

6. Tabulació i tractament estadístic de les dades. Enviament d’un informe resum de 

l’exercici als laboratoris participants. 

7. Comunicat als laboratoris que han presentat resultats deficients, així com els 

suggeriments per millorar el seu treball. 

 

A pesar dels beneficis que reporta, la participació en assaigs d’aptitud ha estat dificultada no 

només per una oferta limitada de programes adequats en moltes àrees d’anàlisi, sinó també 

per la manca d’informació sobre la seva disponibilitat. En aquest context, destaca la creació 

de la major bases de dades de programes d’assaig d’aptitud, l’EPTIS (European Information 

System on Proficiency Testing Schemes). Aquesta base de dades es va fer pública a internet 

l’any 2000, i reuneix més de 800 programes d’assaig d’aptitud d’Europa i Amèrica.  

1.4.2. Referències normatives dels programes d’assaig d’aptitud 

Els assaigs d’aptitud han de ser planificats, preparats, realitzats, interpretats i documentats  

amb cura i de forma competent. De manera similar a l’acreditació de laboratoris segons la 

norma ISO/IEC 17025, els proveïdors de programes d’assaig d’aptitud competents han de 
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complir els requeriments de la Guia ISO/IEC 43-1 (ISO/IEC, 1997a). A més a més d’aquesta 

guia, existeixen altres protocols internacionals harmonitzats referents a l’organització 

d’assaigs d’aptitud. Els més importants es resumeixen a la Taula 1.6. 

 

Taula 1.6. Documents de referència sobre la participació de laboratoris d’anàlisi en assaigs d’aptitud. 

 

El primer protocol per a la realització d’assaigs d’aptitud de laboratoris d’anàlisi, que porta 

per títol ‘International Harmonised Protocol for Proficiency Testing of (Chemical) Analytical 

Laboratories’, va ser elaborat conjuntament per l’ISO, la IUPAC i l’AOAC (Thompson i Wood, 

1993). Aquest document, més detallat que la Guia ISO/IEC 43, proporciona una útil 

descripció de com organitzar i avaluar un programa d’assaig d’aptitud. Estableix els 

requeriments mínims que han de complir les organitzacions que volen desenvolupar i dirigir 

aquest tipus d’exercicis, dedicant especial atenció al tractament estadístic dels resultats. A 

més a més, estableix els principis per a la selecció i validació de materials d’assaig, la 

composició i activitats dels comitès per a la planificació de les comparacions interlaboratori, 

la freqüència i diversitat de les rondes, i el tractament estadístic i la informació dels resultats 

als participants. Incideix també en la necessitat d’assegurar l’homogeneïtat i estabilitat de les 

mostres d’assaig, i en la manera d’aconseguir una estimació fiable de la concentració dels 

analits. 

Títol Data Organització Web 

International Harmonised Protocol for 
Proficiency Testing of (Chemical) 
Analytical Laboratories 

1993 ISO/IUPAC/AOAC http//www.iupac.org/publicati
ons/pac/1993/pdf/6509x2123
.pdf 

ISO/IEC 43-1: Proficiency testing by 
interlaboratory comparisons – Part 1: 
Development and operation of proficiency 
testing schemes 

1997 ISO/IEC http//www.iso.org 

ILAC-G13: Guidelines for the 
requirements for the competence of 
providers of proficiency testing schemes 

2000 ILAC http//www.ilac.org/download
s/Ilac-g13.pdf 

Selection, Use and Interpretation of 
Proficiency Testing (PT) Schemes by 
Laboratories 

2000 EURACHEM http//www.EURACHEM.ul.pt/g
uides/ptguide2000.pdf 

Guide EA-03/04: Use of proficiency 
testing as a tool for accreditation in 
testing 

2001 EURACHEM/Eurolab/EA http//www.european-
accreditation.org 
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Però, ara per ara, el principal document normatiu referent a la qualitat dels programes 

d’assaig d’aptitud és la primera part de la Guia ISO/IEC 43, ‘Proficiency testing by 

interlaboratory comparisons – Part 1: Development and operation of proficiency testing 

schemes’ (ISO/IEC, 1997a). Aquesta primera part de la guia està dirigida a proveïdors i 

usuaris de programes d’assaigs d’aptitud. Descriu els elements més rellevants que cal tenir 

en compte en l’organització i direcció d’aquest tipus d’exercicis. Però, donat que la naturalesa 

i el propòsit dels programes d’assaig d’aptitud pot variar considerablement, no conté detalls 

específics del seu funcionament. El seu contingut pretén servir únicament com a guia i 

permet adaptar-lo apropiadament en cada situació particular. 

Altres organitzacions com l’ILAC o l’EURACHEM han elaborat també documents que 

recullen tot un conjunt de requisits destinats a assegurar la competència dels proveïdors de 

programes d’assaigs d’aptitud, i garantir així una qualitat comparable entre diferents 

programes d’assaig d’aptitud. La guia ‘ILAC-G13: Guidelines for the requirements for the 

competence of providers of proficiency testing schemes’  (ILAC, 2000b), juntament amb la 

Guia ISO/IEC 43, són les principals referències per als laboratoris o organitzacions que volen 

acreditar-se com a proveïdors de programes d’assaigs d’aptitud. 

 

Com s’ha comentat anteriorment, actualment és condició per a molts organismes 

d’acreditació que els laboratoris participin regularment en programes d’assaig d’aptitud que 

ells han acceptat com adequats per a la finalitat prevista. En aquest sentit, existeixen també 

guies i documents adreçats als organismes d’acreditació en els que es tracta l’ús dels 

resultats generats en comparacions interlaboratori per a l’avaluació contínua de la 

competència tècnica dels laboratoris participants (ILAC, 2004; ISO/IEC, 1997b). La segona 

part de la Guia ISO/IEC 43, ‘Part 2: Selection and use of Proficiency testing schemes by 

laboratory accreditation bodies’, té com a objectius establir els principis per a la selecció de 

programes d’assaig d’aptitud i ajudar a harmonitzar l’ús dels resultats obtinguts en els 

programes d’assaig d’aptitud per part dels organismes d’acreditació de laboratoris (ISO/IEC, 

1997b).  

1.4.3. Materials d’assaig per a exercicis d’intercomparació 

La selecció del material que es farà servir per realitzar l’estudi és un dels aspectes més 

importants dels assaigs d’aptitud. No tots els materials són aptes per portar a terme un 

estudi d’aquest tipus. Han de complir els requisits bàsics de tots els materials de referència. 

Així, és absolutament imprescindible que el material utilitzat sigui representatiu, homogeni i 
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estable, i la organització responsable de l’exercici ha de garantir que el material subministrat 

compleixi aquests requisits (Thompson i Wood, 1993): 

-  Els materials d’assaigs han de ser similars als materials que s’analitzen rutinàriament pel 

que fa a composició de la matriu i l’interval de concentracions o quantitat de l’analit 

objecte d’estudi.  

-  El lot de material preparat per a l’assaig d’aptitud ha de ser suficientment homogeni per 

a cada analit per tal que tots els laboratoris participants rebin mostres que no difereixin 

significativament en la seva concentració. Això significa que un material de referència ha 

de presentar el mateix valor de concentració de l’analit dintre d’una mateixa unitat, i 

entre totes les unitats del material.  

-  Sempre que sigui possible, el laboratori coordinador ha de demostrar que el material no 

patirà cap canvi significatiu mentre duri l’assaig. Abans de la distribució de les mostres, 

s’ha de determinar l’estabilitat de la matriu i dels analits. Les condicions de conservació, 

especialment de temps i temperatura, a les que es sotmetran les mostres en l’estudi 

d’estabilitat han de representar les condicions en què amb més probabilitat es trobaran 

durant l’assaig d’aptitud.  

1.4.4. Materials de referència  

En l’àmbit dels laboratoris analítics els materials de referència (MR) juguen un paper 

fonamental per assegurar la traçabilitat de les mesures. L’ISO defineix els materials de 

referència com “el material o substància que té una o varies de les seves propietats 

suficientment ben definides com per permetre el seu ús per calibrar un aparell o instrument, 

validar un mètode analític, o assignar valors a un material o sistema”. Entre els usos 

habituals al laboratori dels materials de referència es troben també l’estimació de la incertesa 

de la mesura, i l’ús en el control de intern de la qualitat i en programes de control extern de 

la qualitat (ILAC, 2005). Es consideren materials de referència certificats (MRC), quan “un o 

més dels valors de les seves propietats estan certificats per un procediment tècnicament 

vàlid, acompanyat per o traçable a un certificat o a un altre document emès per un 

organisme certificador” (ISO, 1992). La principal diferència entre un MR i un MRC és el 

certificat associat al MRC emès per un organisme competent. La sèrie de guies ISO Guide 30 

(1992), ISO Guide 31 (2000b), ISO Guide 32 (1997), ISO Guide 33 (2000c), ISO Guide 34 

(2000d) i ISO Guide 35 (2006), constitueixen un punt de referència important en relació amb 

els MR i els MR certificats. 
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Segons alguns autors però (Valcárcel, 1999; Compañó i Ríos, 2002), aquesta distinció 

general, avalada per l’ISO, no és suficient per a una descripció completa dels patrons o 

estàndards analítics que es fan servir als laboratoris.  A la literatura es poden trobar diferents 

classificacions dels MR(C), per exemple en funció del grau d’incertesa (MR-primaris, MR-

secundaris i MR-interns) o de la traçabilitat (MR-purs, MR-sintétics i MR-matriu). En ocasions, 

la diferència entre MR, substàncies pures i MRC no resulta excessivament clara, ja que de 

vegades un mateix material es pot utilitzar de forma diferent. 

En el context dels laboratoris d’anàlisi adquireixen especial rellevància els MR amb 

matriu. L’ús de patrons amb una matriu idèntica o molt similar a la de les mostres que 

s’analitzen és imprescindible en la validació dels mètodes, en el control intern de la qualitat i 

en el calibratge de determinades tècniques analítiques. El problema radica en què no 

existeixen materials de referència per a tots els analits ni tots els tipus de matriu. 

 

En la preparació (i certificació, en el cas dels MRC) dels materials de referència s’exigeixen 

uns requisits estrictes que garanteixin la seva qualitat. La Guia ISO 34 (ISO, 2000d) fa 

referència als següents requisits per a la producció de materials de referència: 

- Homogeneïtat 

- Estabilitat 

- Representativitat 

- Exactitud i traçabilitat dels valors certificats 

- Incertesa dels valors certificats 

A la pràctica, aquests requisits són inassequibles en la seva totalitat i per tant és necessari 

adoptar solucions de compromís. Tanmateix, n’hi ha alguns, com la representativitat, 

l’homogeneïtat i l’estabilitat, que són bàsics en la producció de tot tipus de materials de 

referència, tant els materials preparats per organismes competents com els preparats pels 

laboratoris per al seu ús intern. Traçabilitat i incertesa són requisits indispensables 

únicament per a MRC. Tot i així, és escassa la literatura dedicada a la part de preparació de 

materials de referència, especialment pel que fa a l’elaboració de protocols per realitzar 

estudis d’homogeneïtat i d’estabilitat en matrius biològiques.  

Representativitat 

La representativitat del material és el primer paràmetre de qualitat que ha de demostrar un 

MR(C). Això implica que el material ha de ser el més semblant possible, tant pel que fa a la 
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composició de la matriu com en el valor de la propietat a determinar, a les mostres reals. La 

representativitat d’un material de referència utilitzat per a l’anàlisi químic es basa en factors 

com: 

- les substàncies que s’han de mesurar i la seva concentració; 

- la matriu del material; 

- el tipus d’unió dels analits a la matriu; 

- la presència de potencials substàncies interferents; 

- i l’estat físic del material. 

 
Les substàncies han d’estar presents en la forma química apropiada (tipus de sal, valència, 

etc.) i en concentracions properes a les de les mostres de rutina. Aquest és un factor 

important ja que la forma química dels elements pot tenir una gran influència en el 

procediment analític, especialment en el pre-tractament de la mostra. Aquesta és una de les 

precaucions que s’han de prendre a l’hora de preparar mostres addicionades per al seu ús 

com a MR(C), i una de les principals raons per les que en molts casos l’obtenció de mostres 

clíniques és una de les millors opcions a l’hora de disposar de materials de referència 

representatius. La concentració de les substàncies a determinar és també clau en la 

preparació de MR(C) representatius. Quan s’han de monitoritzar diverses substàncies en el 

treball de rutina i les mostres representen un ampli interval de concentracions, el MR(C) ha 

de reflectir la situació més crítica.  

Sovint la matriu té una influència molt important en el funcionament dels mètodes 

analítics. La dificultat d’una mesura química resideix tant en la substància que s’ha de 

mesurar com en la matriu en què es troba. Per tant, un bon MR(C) ha de tenir una matriu 

similar a la de les mostres de rutina a l’hora de l’anàlisi. El MR(C) ha de plantejar al menys 

tantes o similars dificultats com les mostres de rutina. La presència de substàncies 

interferents també afecta el nivell de representativitat del MR(C). En elevades 

concentracions, poden afectar dràsticament la detecció, la resolució de la separació 

cromatogràfica, la integració de pics, etc.   

L’estat físic del material té també una forta influència en la representativitat, però 

sovint és una de les concessions que fan tan l’usuari com el productor per tal d’obtenir 

mostres estables i homogènies. Tractaments com la liofilització i l’esterilització poden afectar 

greument l’estat del material i el seu comportament en el procés analític, així com canviar la 

seva composició. Per aquesta raó, és necessari estudiar sistemàticament com afecten 

aquests processos al comportament del material (Quevauviller i Maier, 1999).  
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Homogeneïtat 

Un dels propòsits dels MR(C) és ajudar a aconseguir i demostrar la comparabilitat entre 

mètodes analítics i laboratoris. Amb aquesta finalitat, els MR(C) s’utilitzen o circulen durant 

amplis períodes de temps i d’espai (entre laboratoris). En la majoria de casos, per assolir 

aquest objectiu, s’ha de disposar d’un elevat nombre de mostres d’assaig completament 

idèntiques. Això requereix la preparació de grans quantitats del material, i implica la 

subdivisió final en unitats adequades per al seu ús. El lot de material produït en aquestes 

condicions es considera homogeni si totes les submostres són idèntiques respecte la 

propietat d’interès.  

Un MR(C) ha de presentar el mateix valor de la propietat certificada (concentració o 

quantitat de la substància) dintre d’una mateixa unitat (verificar que totes les divisions en 

una unitat de MR(C) són idèntiques) i entre totes les unitats (vials, ampolles, etc.) del 

material. L’objectiu de l’estudi de l’homogeneïtat dintre d’una mateixa unitat és verificar el 

procediment d’homogeneïtzació, mentre que l’estudi de l’homogeneïtat entre unitats té com 

a objectiu principal verificar que el material és adequat per a la comparabilitat entre 

laboratoris (Quevauviller i Maier, 1999). En la majoria dels casos sempre s’ha d’admetre un 

cert grau d’heterogeneïtat. En teoria, un material és perfectament homogeni respecte una 

determinada característica si no hi ha diferència en el valor d’aquesta característica entre 

una unitat i una altra. Tanmateix, a la pràctica un material es considera homogeni respecte 

una determinada característica si la diferència en el seu valor entre unitats no pot ser 

detectada experimentalment, és a dir, és menyspreable en relació a la precisió dels mètodes 

emprats per a la certificació o per al treball analític rutinari (ISO, 2006). 

La Guia ISO 35 (ISO, 2006), el document del Bureau of Comunitaire Reference (BCR) 

(European Commission, 1997) o la IUPAC (Thompson i Wood, 1993) proporcionen diferents 

estratègies per a l’avaluació de l’homogeneïtat d’un MR(C). En general, els estudis 

d’homogeneïtat es basen en l’anàlisi, en condicions de repetibilitat, de k replicats d’un 

número determinat n de mostres seleccionades a l’atzar un cop envasades en la forma final 

en què seran conservades (ILAC, 2000a). Els diferents protocols d’homogeneïtat proposats 

difereixen principalment en el número de mostres amb què es realitzarà l’assaig i el 

procediment de selecció. Entre els punts en comú destaca la importància d’emprar mètodes 

analítics caracteritzats per un alt nivell de precisió (repetibilitat), sense que sigui tan 

important l’exactitud dels resultats, ja que el que s’avalua són les variacions dels resultats 

entre porcions analítiques i no els valors absoluts dels mateixos (Companó i Ríos, 2002). En 

aquest mateix sentit, sempre que sigui possible, es recomana realitzar tots els experiments 
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en les màximes condicions de repetibilitat: en paral·lel, en un període curt de temps, per un 

únic operador, utilitzant un únic instrument, i amb els mateixos calibradors (European 

Commission, 1997; Quevauviller i Maier, 1999).  

Estabilitat 

L’estabilitat és un dels requisits bàsics en la producció de MR(C). La inestabilitat dels analits 

o de la matriu pot comprometre greument la qualitat del material, i per tant, dels resultats 

que se’n deriven.  

Existeixen molts factors que poden afectar l’estabilitat d’un material. Els efectes físics 

(deguts a la llum o qualsevol altre radiació, temperatura, o per l’efecte de la gravetat); 

l’activitat química (degut a possibles reaccions químiques); i l’activitat microbiana (deguda a 

la presència de bactèries, virus, fongs, paràsits etc.), són els més comuns. Sovint els 

productors de MR(C) apliquen procediments que eviten aquests efectes i garanteixen 

l’estabilitat dels analits i de la matriu durant períodes més llargs de temps. L’estabilització de 

la matriu, però, s’ha de realitzar de manera que no afecti la representativitat del material. En 

el cas dels efectes físics es poden evitar fàcilment amb unes condicions de transport i 

conservació adequades p.e. utilitzant material opac, temperatures adequades, i agitant el 

material abans de fer-lo servir. Pel que fa a l’activitat química, la conservació a baixes 

temperatures en disminueix considerablement el risc. L’activitat microbiana es pot controlar 

o bé eliminant els microorganismes mitjançant esterilització amb calor, irradiació, o l’ús 

d’antisèptics, o bé bloquejant-ne el desenvolupament exposant-los a un medi hostil, p.e. 

incrementar la força iònica de la matriu o eliminar l’aigua per liofilització. Aquest últim és el 

mètode més comú d’estabilització de materials de referència (Quevauviller i Maier, 1999). 

Tanmateix, l’aplicació de qualsevol d’aquests procediments no eximeix els productors de 

verificar l’estabilitat del material, ja que es veuen obligats a indicar les condicions de 

transport, manipulació i emmagatzematge recomanades i la data de caducitat del material 

(ISO, 2000b). Aquestes dades són en la majoria de casos el resultat directe d’estudis 

d’estabilitat. L’objectiu d’aquests estudis és identificar i avaluar qualsevol modificació o 

degradació dels analits o de la matriu.  

Mentre que, com s’ha comentat anteriorment, algunes de les causes d’inestabilitat, p.e. 

l’efecte de la llum o de la humitat, es poden evitar amb facilitat utilitzant recipients de 

conservació adequats, la protecció dels efectes d’un increment de temperatura és més 

complicat. L’acció microbiana i la degradació tèrmica, afavorits per l’augment de la 

temperatura, són els mecanismes més habituals d’alteració dels materials biològics. Per 
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aquesta raó, la majoria d’estudis d’estabilitat en matrius biològiques es limiten a l’avaluació 

de l’estabilitat del material conservat a diferents temperatures. Tot i així, els protocols per 

realitzar estudis d’estabilitat en matrius complexes, com és el cas de les matrius biològiques, 

no estan ben definits. El tipus de material i l’ús que se li pretén donar condicionen en gran 

mesura el disseny experimental d’aquests estudis. Les condicions en què es realitzen han de 

reproduir, en la mesura del possible, les situacions més probables de trobar durant el seu 

període d’ús, tant pel que fa al temps com a les condicions de manipulació i conservació del 

material (temperatura, addició de preservatius, llum, tipus de contenidor, etc.). 

Generalment, els estudis d’estabilitat a curt termini reprodueixen les condicions adverses 

més dràstiques a què es poden veure sotmeses les mostres (temperatures elevades (entre 

35 i 80ºC); 100% d’humitat relativa; llum intensa; etc.). Aquest és el cas de substàncies i 

matrius relativament estables, com per exemple, les dels preparats farmacèutics (ICH, 2003; 

EMEA, 2002). En els estudis d’estabilitat a llarg termini, en canvi, s’analitzen les condicions 

més habituals de conservació de materials: temperatures en l’interval entre -16 i -20ºC 

(temperatura habitual de conservació de mostres congelades), de 0 a 5ºC (temperatura de 

conservació de mostres refrigerades), i temperatures al voltant dels 20ºC (temperatura 

ambient) (European Commission, 1997).  

L’avaluació de la (in)estabilitat d’un material es pot realitzar o bé monitoritzant la 

desaparició de l’analit a la mostra, o bé monitoritzant l’aparició de productes de degradació 

coneguts. La comparació amb la concentració inicial d’analit al material estudiat és el mètode 

més habitual per avaluar les dades d’estabilitat a llarg termini. Per a aquest tipus d’estudis la 

reproductibilitat del mètode analític utilitzat és especialment important. En aquest context, el 

BCR recomana analitzar en paral·lel a les condicions objecte d’estudi mostres conservades a 

baixes temperatures (normalment -78ºC o -196ºC), a les quals qualsevol degradació tèrmica 

o microbiològica és negligible, i que serveixen com a referència a l’hora d’avaluar les dades 

d’estabilitat  (European Commission, 1997).  

1.4.5. Estudis d’estabilitat de compostos d’interès en control antidopatge 

Tant en el cas de la preparació de MR o materials d’assaig com en mostres reals, conèixer 

l’estabilitat dels analits és crític per realitzar una interpretació correcta dels resultats analítics. 

A més de ser necessàries per determinar les condicions òptimes de conservació de les 

mostres, les dades d’estabilitat poden ser de gran utilitat per explicar discrepàncies entre 

reanàlisis d’una mostra separats per un període llarg de temps (DHHS, 2001; WADA, 2003a), 



Introducció 

 

 42 

o per establir els límits de temps entre la recollida i l’anàlisi de mostres d’estudis 

farmacocinètics. Totes aquestes raons han fet que l’estabilitat es consideri actualment un 

paràmetre fonamental en la validació de mètodes bioanalítics (FDA, 2001).  

En l’àmbit de l’anàlisi de drogues d’abús, així com en control antidopatge, és a més 

especialment important demostrar que la inestabilitat dels analits no afectarà la qualitat d’uns 

resultats dels quals se’n poden derivar greus conseqüències legals. Fruit d’aquesta 

preocupació n’han resultat la gran quantitat de dades d’estabilitat de drogues d’abús que es 

poden trobar a la literatura (Taula 1.7). No ha estat així, en canvi, en el camp del control 

antidopatge. Actualment però, tot i l’elevat nombre d’estudis d’estabilitat realitzats, no 

existeix una sistemàtica clara per dur-los a terme, ni pel que fa a les condicions 

experimentals ni a l’avaluació de les dades obtingudes. Contràriament, la Taula 1.7 mostra la 

gran varietat de condicions en què s’han realitzat la majoria d’aquests estudis.  

D’altra banda, donat que la majoria de drogues d’abús estan prohibides en control 

antidopatge, moltes de les dades d’estabilitat que es poden trobar a la literatura són també 

útils en el camp del control antidopatge, és el cas p.e. de la cocaïna i els seus derivats, els 

opiacis, els cannabinoides o les amfetamines, entre d’altres. Els resultats més rellevants 

d’alguns d’aquests estudis es resumeixen breument a continuació. 

 

La facilitat amb què s’hidrolitza ha fet de la cocaïna una de les drogues d’abús més 

estudiades pel que fa a l’estabilitat i a les condicions de conservació de les mostres. Diversos 

autors han demostrat la ràpida degradació d’aquesta substància en mostres de sang i plasma 

conservades a 4ºC, així com la possibilitat d’augmentar-ne significativament l’estabilitat amb 

l’addició de preservatius (Baselt, 1983; Klingman i cols., 2001). A més de la presència de 

preservatius, altres factors com la temperatura i el pH afecten també significativament 

l’estabilitat tant de la cocaïna com dels seus metabòlits, la benzoilecgonina i l’ecgonina metil 

ester (Isenschmid i cols., 1989; Giorgi i Meeker, 1995). Isenschmid i cols. (1989) van 

determinar la presència de NaF o organofosfats i pH 5 com les millors condicions per 

assegurar l’estabilitat de la cocaïna en mostres de sang. La majoria dels estudis realitzats en  

orina mostren també una disminució significativa de la concentració de cocaïna a -20ºC, 

mentre que la benzoilecgonina es manté estable durant llargs períodes de temps (Paul i 

cols., 1993; Dugan i cols., 1994; Moody i cols., 1999). L’estudi de l’ecgonina metil ester 

realitzat per Vasiliades (1993) va demostrar que també en el cas de l’orina el pH és un factor 

clau per a l’estabilitat d’aquest derivat de la cocaïna. La revisió de diferents estudis 

d’estabilitat van portar posteriorment a Hippenstiel i Gerson (1994) a establir una                 
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Taula 1.7. Resum dels principals estudis d’estabilitat de drogues d’abús i agents dopants en matrius biològiques presents a la literatura. 
 

Compostos Matriu Mostra Condicions d’estabilitat Referència 

Anabolitzants (T, DHT, E2, P) Orina Clíniques -20ºC (8 mesos); 4ºC, 18ºC, 37ºC (5 dies) Kjeld i cols., 1977 

Diazepam Plasma Clíniques -20ºC (1 any); 4ºC (8 setmanes); 15ºC, 22ºC (20 dies) Howard, 1978 

Theophylline Sèrum, Plasma, Saliva Addicionades 6ºC, 25ºC (7 dies); -20ºC (6 mesos) Antoine i cols., 1981 

THC Sang/Sèrum Addicionades 
a) Atmosfera N2, 5ºC; atmosfera ambient, T (5ºC, -5ºC, -20ºC); 23 setmanes 
b) 20ºC, 30ºC, 40ºC, 50ºC, 60ºC; 25 h 
c) Cicles C/D: -20ºC; 8 dies 

Wong i cols., 1982 

COC Sang, Plasma, Orina Addicionades Addició de preservatiu (0.5% NaF); T (25ºC, 4ºC); 21 dies Baselt, 1983 

Benzodiazepines Sang, Teixit (postmortem) Addicionades 
Clíniques 

a) Mostres addicionades (sang): addició de preservatiu (NaF/K2C2O4); T (4ºC, 25ºC);      
    75 dies 
b) Mostres clíniques (teixit): T (4ºC, 25ºC); 3 mesos 

Levine i cols., 1983 

THC, OH-THC, THCA Sang, Plasma Addicionades Tubs vidre silanitzat; T (-10ºC, 4ºC, 25ºC); 6 mesos Johnson i cols., 1984 

Antagonistes i analgèsics  Plasma Addicionades -20ºC  (3 mesos); 25ºC (24 h) Timm i cols., 1985 

COC, BE, EME Sang Addicionades 
a) COC: addició de preservatiu (2% NaF o 1mM DFP/PMSF); pH (fisiològic, 5); T (25ºC,   
   4ºC, -15ºC); 200 dies 
b) BE i EME: amb preservatiu, T (25ºC, 4ºC); 1 mes 

Isenschmid i cols., 1989 

MOR, M3G, M6G Plasma  Addicionades -20ºC (101 setmanes) Milne i cols., 1991 

PCP, AMP, MA Orina Addicionades 4ºC, 25ºC (6 mesos) Hughes i cols., 1991  

THCA, BE, AMP, MA, COD, MORG, 
PCP, LSD 

Orina Addicionades -16ºC, -18ºC (45 dies) Paul i cols., 1993  

EME Orina  Addicionades pH (3.0, 5.0, 9.0); 4-5ºC; 3 anys Vasiliades, 1993 

THCA, BE Orina  Clíniques -15ºC (1 - 10/6 mesos) Romberg i Past, 1994 

AMP, MA, COD, MOR, COC, BE, 
THCA, PCP 

Orina Clíniques -20ºC (12 mesos) Dugan i cols., 1994 

Zeranol, Nandrolone, Trenbolone Orina (bovina) Clíniques -20ºC, ∼26ºC, exposició a la llum solar (12ºC-50ºC) (10 dies) Van der Merwe i Pieterse, 1994 

MOR, COD Orina Clíniques 25-30ºC, 4-8ºC, ≥-15ºC (11 mesos) Lin i cols., 1995 

AMP, MA, COD, MOR, COC, BE Sang (NaF/K2C2O4) Clíniques 25ºC  (5 anys) Giorgi i Meeker, 1995  

MOR, 6MAM MOR: Sang, Orina; 6MAM: Orina Clíniques 4ºC, 18-22ºC, 37ºC (10 dies) Moriya i Hashimoto, 1997 

Benzodiazepines Sang (1% NaF/K2C2O4) 
Addicionades 
Clíniques 

a) Mostres addicionades: 4ºC, 22ºC, 37ºC (28 dies); sense preservatiu, 22ºC (10 dies) 
b) Mostres clíniques (sang postmortem): -20ºC (24 mesos); 4ºC (10 mesos) Robertson i Drummer, 1998 

LSD Orina Addicionades 
a) Exposició a llum UV; 25ºC; 8 h 
b) Exposició a llum FL; 25ºC; 4 setmanes 
c) Protecció de la llum; T (25ºC, 37ºC, 45ºC); 4 setmanes         

Li i cols., 1998 

THCA Orina Clíniques Contenidors (polipropilè); 20-25ºC (10 dies); 4ºC (4 setm.); -18ºC (40 dies, 1 i 3 anys) Golding Fraga i cols., 1998 

PCP Sang Clíniques Addició de preservatiu (NaF/K2C2O4 o EDTA); combinació 4ºC i -20ºC; 1-3 anys Grieshaber i cols., 1998 
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Taula 1.7. (continuació)  Resum dels principals estudis d’estabilitat de drogues d’abús i agents dopants en matrius biològiques presents a la literatura. 
 

Compostos Matriu Mostra Condicions d’estabilitat Referència 

Benzodiazepines  Sang, Plasma Addicionades 4ºC (240 dies)  Skopp i cols., 1998 

MOR, BUP Sang Clíniques 
Addicionades 

a) Mostres clíniques: 4ºC, 25ºC, -20ºC (12 mesos) 
b) Mostres addicionades: -20ºC (4.5 mesos) Hadidi i Oliver, 1998 

AMP, MA, COD, MOR, COC, norCOC, 
BE, EME,THC, THCA, MTD, EDDP, 
LAAM, BUP… 

Orina (1% NaF); Plasma  
(Cannabinoides: heparina; 
Cocaïnes: 1% NaF o 2% NaF+1mg% 
physotigmine; pH 6) 

Addicionades -20ºC (168-746 dies) Moody i cols., 1999 

Salbutamol, Terbutaline,  
Fenoterol 

Sang Addicionades -20ºC, 4ºC (6 mesos); 23ºC (7 dies)  Couper i Drummer, 1999 

MOR Orina Addicionades Eliminació de precipitat; addició preservatiu (0.05% NaN3); pH (5.5, 6.5, 7.5);  
T (-20ºC, 4ºC, 25ºC, 35ºC); 24 mesos Chang i cols., 2000 

THCA Orina Addicionades Contenidors (polipropilè, polietilè); T (4ºC, 25ºC); 1 setmana Stout i cols., 2000 

M3G Sang, Orina Addicionades 
a) Sang: addició de preservatiu (NaF/K2C2O4, EDTA); β-glucuronidasa, pH (6.5, 7.4);   
    T (5ºC, 37ºC);  1 i 3 setmanes, 1 mes, 8 mesos 
b) Orina: pH (6.0, 8.0); 5ºC; 8 mesos 

Carroll i cols., 2000 

Benzodiazepines  Sang Addicionades -80ºC, -20ºC, 4ºC, 25ºC (1 any) El Mahjoub i Staub, 2000 

MDA, MDMA, MDEA Aigua, Sèrum/Sang, Orina Addicionades -20ºC, 4ºC, 20ºC  (21 setmanes) Clauwaert i cols., 2001 

MOR, M3G, M6G Sang, Plasma Addicionades 

a) Sang/plasma: -20ºC 4ºC 20ºC (181 dies); 20ºC + exposició a la llum (124 dies);   
    40ºC (70 dies) 
b) Sang postmortem: -20ºC 4ºC (181 dies); 20ºC (124 dies); 20ºC + exposició a la  
    llum (124 dies) 

Skopp i cols., 2001 

COC, BE, EME, ECG Plasma Addicionades Addició de preservatiu (0.25% KF); T (4ºC, 20ºC); 15 dies Klingmann i cols., 2001 

O-H-LSD Orina Addicionades a)  pH (4.6, 6.5, 8.4); T (-20ºC, 8ºC, 24ºC, 50ºC); 9 dies  
b)  Exposició a la  llum FL; pH (4.6, 6.5, 8.4); 24ºC; 60 dies Klette i cols., 2002  

LSD, norLSD, O-H-LSD  Orina Addicionades a) Protecció de la llum: -20ºC, 4ºC, 22ºC (7 dies); 40ºC (3 dies) 
b) Exposició a la llum natural: 22ºC (3 dies) Skopp i cols., 2002 

MTD Plasma (citrat) Clíniques -20ºC (365, 730, 1095 dies) Lopez i cols, 2002 

THCAG Orina (1% NaN3),  
Plasma (heparina) Addicionades -20ºC, 4ºC, 20ºC, 40ºC (10 dies) Skopp i Pötsch, 2002 

THCA, THCAG Orina Clíniques 
Addicionades 

a) Mostres clíniques: -20ºC, 4ºC, 20ºC (15 dies); 40ºC (5 dies) 
b) Mostres addicionades: pH (5.0, 6.0, 7.0, 8.0), 40ºC (5 dies) Skopp i Pötsch, 2004 

  
AMP: amphetamine; BE: benzoylecgonine; BUP: buprenorphine;  COC: cocaine; COD: codeine; DFP: diisopropylfluorophosphate; DHT: 5α-dihydrotestosterone; E2: oestradiol; EDDP:                      

2-ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine; EME: ecgonine methyl ester; G: glucuronide; LAAM: levo-alpha-acetylmethadol; LSD: lysergic acid diethylamide; MA: methamphetamine; 

6MAM: 6-monoacetylmorphine; M3G: morphine-3-glucuronide; M6G: morphine-6-glucuronide; MOR: morphine; MTD: methadone; O-H-LSD: 2-oxo-3-hydroxy-LSD; P: progesterone; PCP: 

phencyclidine;  PMSF: phenylmethylsulphonylfluoride; T: testosterone; THC: tetrahydrocannabinol; THCA: 11-nor-Δ9-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic acid. 
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temperatura de -15ºC i pH 5 com a condicions òptimes per a la conservació de cocaïna i 

benzoilecgonina en mostres d’orina. 

També han estat nombrosos els estudis d’estabilitat dels derivats del cànnabis, el 

tetrahidrocannabinol (THC) i principalment, l’àcid 11-nor-9-carboxílic-Δ9-tetrahidrocannabinol 

(THCA). L’oxidació, l’efecte de la temperatura i la unió lipofílica a les parets de determinats 

tipus de contenidors són les causes principals de la disminució de la concentració d’aquestes 

substàncies en matrius biològiques (Levine i Smith, 1990; Paul i cols., 1993; Romberg i Past, 

1994; Golding Fraga i cols., 1998). L’alcalinització de l’orina va ser proposada per Joern 

(1992) i de Zeeuw (1994) com a mètode per prevenir les pèrdues per adsorció del THCA. 

Tanmateix, posteriorment Skopp i Pötsch (2004) van demostrar la dependència del pH del 

THCA, que es tradueix en un augment significatiu a pHs bàsics de la hidròlisi del glucurònid 

en mostres clíniques. Tot i que Paul i cols. (1993) van atribuir també la pèrdua del THCA en 

orina a la baixa solubilitat de la molècula a la temperatura estudiada (-16ºC), diversos 

estudis han reportat l’estabilitat en plasma i orina tant del THCA en forma lliure (Dungan i 

cols., 1994; Moody i cols., 1999) com en forma conjugada (Skopp i Pötsch, 2002; Skopp i 

Pötsch, 2004) en mostres conservades a -20ºC. D’altra banda, els estudis realitzats per 

Skopp i Pötsch (2002, 2004) mostren en canvi una reducció significativa de la concentració 

del THCA glucurònid a temperatures superiors a 4ºC. 

Els opiacis han estat també objecte de nombrosos estudis d’estabilitat. Diversos autors 

han demostrat l’estabilitat de morfina i codeïna, tant en forma lliure com conjugada amb àcid 

glucurònic, en orina conservada a -20ºC durant al menys 12 mesos (Dugan i cols., 1993; Lin 

i cols., 1995; Chang i cols., 2000), i fins a 24 mesos amb l’addició de preservatius (Moody i 

cols., 1999). L’estabilitat de la morfina en sang i plasma també ha quedat demostrada en 

diferents condicions de conservació: fins a 24 mesos a -20ºC (Milne i cols., 1991; Hadidi i 

Oliver, 1998), a temperatura ambient durant 6 mesos (Giorgi i Meeker, 1995; Hadidi i Oliver, 

1998; Skopp i cols., 2001) i fins a 70 dies a 40ºC (Skopp i cols., 2001). 

Tot i que la bibliografia és menys extensa que per a la resta de drogues d’abús, 

l’amfetamina i alguns dels seus derivats, principalment la metamfetamina, han estat també 

objecte d’estudi. Diversos autors han demostrat l’estabilitat de l’amfetamina i la 

metamfetamina en orina conservada a 4ºC i a 25ºC durant 3 mesos (Hughes i cols., 1991), i 

a -20ºC fins a 24 mesos tant en mostres clíniques (Dugan i cols, 1994) com en mostres 

addicionades i amb preservatiu (Moody i cols. 1999). Giorgi i Merker (1995) tampoc van 

trobar diferències significatives en les concentracions d’amfetamina i metamfetamina en 

mostres de sang conservades durant 5 anys a temperatura ambient. Clauwaert i cols. (2001) 
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van estudiar també l’estabilitat de les drogues de disseny derivades de l’amfetamina (MDMA, 

MDA i MDEA) en mostres de sèrum, sang i orina conservades a diferents temperatures, 

20ºC, 4ºC i -20ºC, durant 6 mesos. Aquest estudi va demostrar l’estabilitat dels analits en 

totes les condicions estudiades, alterada únicament en mostres de sang carregades amb els 

analits a baixes concentracions i conservades a temperatures elevades (4ºC i 20ºC) degut a 

la presència d’interferències produïdes per la degradació de la matriu. 

1.5. ASPECTES ANALÍTICS DEL CONTROL ANTIDOPATGE 

1.5.1. Introducció al control antidopatge 

La utilització de substàncies per part d’esportistes per tal de millorar artificialment el seu 

rendiment és un problema rellevant en el nostre temps. Afecta la pràctica esportiva en la 

mesura en què suposa un risc per a la salut i a la vegada és contrària a l’ètica de la 

competició en falsejar la igualtat d’oportunitats entre els esportistes. Aquest procediment és 

conegut com a dopatge i és tan antic com l’esport de competició. El control antidopatge 

s’inicià formalment quan el Comitè Olímpic Internacional (COI) decidí intervenir en el 

problema del dopatge realitzant controls analítics d’una forma regulada i sistemàtica a finals 

dels anys 60 (1967), desprès d’una sèrie d’esdeveniments tràgics en el món del ciclisme 

professional que suposaren la mort d’alguns esportistes.  

 

L’Agència Mundial Antidopatge (World Antidoping Agency, WADA) defineix el dopatge com la 

presència de substàncies prohibides o dels seus metabòlits o marcadors, i l’ús o intent d’ús 

d’una substància prohibida o un mètode prohibit (WADA, 2003).  

Les substàncies prohibides es classifiquen segons el grup farmacològic al que 

pertanyen (Figura 1.5): agents anabolitzants, hormones peptídiques així com els seus 

anàlegs, beta-2-agonistes, agents amb activitat anti-estrogènica, agents emmascarants (que 

inclouen diürètics, epitestosterona, probenecid, inhibidors de l’alfa-reductasa i expansors del 

plasma), estimulants, narcòtics, derivats del cannabis i glucocorticoides. Addicionalment, per 

a algunes disciplines esportives s’inclouen també fàrmacs com els blocadors beta-adrenèrgics 

i l’etanol. Anualment la WADA publica una llista d’exemples representatius de cada classe de 

substàncies prohibides. Tanmateix, aquesta no pretén ser exhaustiva i està prohibit l’ús de 

qualsevol substància que per la seva activitat farmacològica pugui ser inclosa en algun 



Introducció 

 

 47

d’aquests grups, encara que la substància en concret no aparegui explícitament a la llista. A 

l’annex 1 s’inclou la llista de substàncies prohibides de l’any 2006. 

Els mètodes prohibits inclouen l’administració de qualsevol producte que augmenti la 

transferència d’oxigen (sang o qualsevol altre tipus de producte sanguini, hemoglobines, 

eritropoietina, compostos perfluorocarbonats i efaproxiral), l’alteració de la integritat de la  

mostra d’orina mitjançant manipulacions físiques, químiques o farmacològiques, i el dopatge 

genètic. 

 

Figura 1.5. Classes de substàncies prohibides i mètodes de dopatge prohibits en l’esport 

segons el Codi Mundial Antidopatge de la WADA. The 2006 prohibited list  (WADA, 2005a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2. Aproximació analítica 

Una de les eines més potents per prevenir el consum de substàncies dopants és la realització 

del control antidopatge mitjançant controls analítics en fluids biològics. El control antidopatge 

té tota una sèrie de característiques que el diferencien d’altres àrees de la química analítica o 

millor, de la toxicologia analítica (p.e. l’anàlisi de drogues d’abús o peritatges mèdico-legals), 

que condicionen en gran manera l’aproximació analítica seguida pels laboratoris de control 

antidopatge. A continuació les revisarem breument (de la Torre, 2003). 

Structure of the Prohibited List

1. Substances and methods prohibited at all times (in- and out-of-competition)

S1. A nabolic agents M1.  Enhancement of oxy gen transfer
S2. Hormones and related substances M2.  C hemical and phy sical manipulation
S3. Beta-2 agonists M3.  Gene doping
S4. A gents w ith anti-estrogenic activ ity
S5. Diuretics and other masking agents

2. Substances and methods prohibited in-competition

In addition to the categories S1 to S5 and M1 to M3 defined abov e, the follow ing categories are 
prohibited in competition:
S6.  Stimulants S8.  C annabinoids
S7.  Narcotics S9.  G lucocorticosteroids

3. Substances prohibited in particular sports

P1. A lcohol P2. Beta-blockers

4. Specific substances

Some of the substances listed in this sect ions are part icularly  susceptible to unintentional anti -doping 
rule v iolations because of their general av ailability  in medicinal products or are less likely  to be  
successful ly  abused as doping agents.
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Menú de substàncies 

El menú mínim de substàncies que han de cobrir els laboratoris és un dels principals 

condicionants del control antidopatge. Si ens atenem a la llista del Codi Mundial Antidopatge 

de la WADA (WADA, 2005a), hi ha inclosos al voltant de 200 compostos com a exemples de 

substàncies i mètodes prohibits. Addicionalment, els laboratoris han de demostrar un 

profund coneixement del metabolisme dels agents dopants prohibits per tal de desenvolupar 

mètodes analítics que permetin la detecció de la seva administració. Degut a l’extens 

metabolisme que pateixen els fluids biològics, algunes de les substàncies llistades no es 

poden trobar en la seva forma inalterada i per tant, la detecció del consum d’aquestes 

substàncies es basa en la detecció dels seus metabòlits. En termes de menú de substàncies 

això implica que els laboratoris han de disposar d’informació addicional de dos centenars de 

compostos corresponents als metabòlits de les substàncies llistades com a exemples. És a 

dir, globalment un laboratori de control antidopatge gestiona informació d’uns 300 a 400 

compostos químics la presència dels quals és controlada de forma rutinària.  

Això té diverses implicacions en l’estratègia analítica a seguir que es discutiran més 

endavant. A més a més, planteja problemes logístics molt importants. L’obtenció de patrons 

analítics certificats no és una tasca fàcil, sobretot per a aquelles substàncies molt 

específiques en el context del dopatge però amb nul impacte en terapèutica en general, i 

molt especialment els seus productes metabòlics. Un altre apartat derivat del menú de 

substàncies al que han de fer front els laboratoris antidopatge és la necessitat de disposar de 

MR biològics. Per obtenir aquests materials els laboratoris han de realitzar estudis d’excreció 

reals en voluntaris sans. Per diversos motius, la generació de tots aquests MR no és una 

tasca fàcil. Entre d’altres, molts cops s’han de generar estudis d’excreció de fàrmacs no 

disponibles en el mercat nacional. Altres cops existeixen limitacions ètiques en els estudis 

d’excreció degut a què no es poden reproduir les pautes d’administració dels fàrmacs tal i 

com són consumides pels atletes en termes de  posologia i de dosis administrades.  

Mostres biològiques 

Tot i què en el món de la medicina legal hi ha tendència a considerar la sang com la mostra 

més adequada per a la realització d’anàlisis forenses, l’orina ha estat tradicionalment la 

mostra escollida per realitzar el control antidopatge.  

L’orina com a fluid biològic té un volum pràcticament il·limitat sense causar perjudicis a 

l’atleta i és raonablement estable en les condicions ambientals habituals, en contraposició a 
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la sang que requereix la seva recollida en presència de preservatius i en ocasions un 

tractament ulterior per obtenir-ne subfraccions tals com el sèrum o el plasma. Tenint en 

compte la discussió prèvia sobre el menú de substàncies, no és viable realitzar el cribatge 

d’un nombre tan elevat de compostos químics en una mostra de sang que per qüestions 

ètiques té un volum forçosament limitat. Des del punt de vista ètic, l’obtenció d’orina és 

menys invasiva que la de la sang. A més a més, l’orina té una gran capacitat de concentrar 

els fàrmacs i especialment els seus metabòlits.  

Tot i així, nous desenvolupaments en l’abús de substàncies en el món de l’esport d’alta 

competició han posat de manifest la utilitat de l’obtenció de mostres biològiques alternatives 

a l’orina. Als Jocs Olímpics del 1992 a Lillehammer (Noruega) es va introduir per primer cop 

en un esdeveniment esportiu la recollida de mostres de sang de forma sistemàtica per 

controlar la pràctica de les transfusions sanguínies, i en els Jocs Olímpics de Sidney de l’any 

2000 pel control del consum d’eritropoietina. Actualment s’utilitzen rutinàriament per a la 

detecció de transfusions sanguínies i de marcadors de l’administració d’algunes hormones 

peptídiques (WADA, 2004b). 

Temps de resposta 

Un altre condicionant de l’estratègia analítica a seguir en el control antidopatge és la pressió 

a la que estan sotmesos els laboratoris per informar els resultats amb la major brevetat 

possible. Així, en grans esdeveniments esportius com uns Jocs Olímpics, uns jocs d’àmbit 

regional (p.e. els Jocs Panamericans), o el Tour de França, els resultats s’han d’informar en 

24 hores. En els controls que es realitzen fora d’aquests grans esdeveniments, els resultats 

s’han d’informar en els 10 dies que segueixen a la recepció de les mostres.  

La possibilitat de què en els grans esdeveniments els resultats es puguin informar en 

24 hores només s’explica pel fet que el laboratori compta amb un reforç d’instrumental 

analític i de personal treballant les 24 hores en diferents torns de treball i sense dies de 

descans. Això evidentment només és factible en ocasions molt especials i durant períodes 

curts de temps. Fins i tot el període de 10 dies segueix essent un termini molt curt. De fet 

cap laboratori que pogués ser assimilable a un de control antidopatge, com podrien ser els 

de tipus médico-legal, informa resultats en períodes de temps tan limitats.  
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Mètodes d’anàlisi qualitatius 

Les anàlisis que es realitzen en el control antidopatge són bàsicament de tipus qualitatiu. Es 

parteix de l’axioma que els agents dopants han d’estar absents en les mostres analitzades i 

per tant la seva detecció, sigui a la concentració que sigui, és suficient perquè sigui 

informada com a resultat analític advers. Tanmateix, la WADA exigeix als laboratoris la 

capacitat de detectar unes concentracions mínimes de cada una de les diferents classes de 

substàncies prohibides (Minimum Required Performance Limits, MRPL) (veure Taula 1.7).  

 

  Taula 1.7. Minimum Required Performance Limits (WADA, 2004c) 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

  aPer al compost principal o el metabòlit majoritari. 
  bPer a les tiazides: metabòlits i productes de degradació. 

 

Hi ha algunes excepcions en què s’ha fixat un criteri de positivitat quantitatiu (concentració 

de tall) per informar determinats compostos (Taula 1.8). Així, substàncies presents en 

nombrosos preparats antigripals com les efedrines, i substàncies endògenes la presència de 

les quals s’ha de descartar en front de les concentracions naturals, com la testosterona, es 

beneficien d’aquests criteris quantitatius. En l’anàlisi d’esteroides anabolitzants sintètics, per 

evitar una sobreestimació de determinats compostos a concentracions extremadament 

baixes o bé per la ingesta d’aliments contaminats o bé per la seva producció endògena (p.e. 

el cas de la nandrolona), també s’apliquen criteris quantitatius de positivitat. Tanmateix, el 

concepte de què el control antidopatge ara per ara és de tipus qualitatiu és essencialment 

correcte, i condiciona fortament l’estratègia analítica a seguir. 

Classe Prohibida Exemples específics/ 
Excepcions Concentració 

Estimulants(a)  0.5 μg/ml 
 Estricnina 0.2 μg/ml 
   

Narcòtics  0.2 μg/ml 
 Buprenorfina 10 ng/ml 
   

Agents Anabolitzants(a)  10 ng/ml 
 Clenbuterol 2 ng/ml 
 Metandienona 2 ng/ml 
 Metiltestosterona 2 ng/ml 
 Norandrosterona 1 ng/ml 
 Estanozolol 2 ng/ml 
 Epitestosterona 2 ng/ml 
   

β-bloquejants  0.5 μg/ml 
   

Diürètics(b)  0.25 μg/ml 
   

Glucocorticosteroides  30 ng/ml 
   

Hormones peptídiques   
 hCG 5 mIU/ml 
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Un darrer aspecte a considerar en l’aproximació analítica de tipus qualitatiu és el fet 

que la prevalença de resultats positius en el control antidopatge és molt baixa. Actualment 

està al voltant del 2.1% (WADA, 2005b). Això obliga a un control intern molt intensiu, molt 

diferent a l’aplicat a les anàlisis de tipus bioquímic en què l’analit objecte de determinació 

sempre està present a la mostra. 

 

Taula 1.8. Llista de substàncies prohibides en l’esport amb 

concentració de tall (WADA, 2004c). 

Compost Concentració de tall 

Carboxy-THC    > 15 ng/ml 
Cathine   > 5 μg/ml 

Ephedrine   > 10 μg/ml 

Epitestosterone   > 200 ng/ml 

Methylephedrine    > 10 μg/ml 

Morphine   > 1 μg/ml 

19-norandrosterone (males & females)   > 2 ng/ml 

Salbutamol   > 1 μg/ml 

T/E ratio        > 4/1 

 

1.5.3. Estratègia analítica 

La detecció del consum il·lícit de fàrmacs per part dels atletes no és una tasca analítica fàcil. 

La Figura 1.6 mostra tota una sèrie de qüestions a resoldre abans de posar en marxa 

qualsevol mètode d’anàlisi per a la detecció de fàrmacs i/o metabòlits, aplicable al cas del 

control antidopatge (Trout i Kazlauskas, 2004).  

 

Les úniques tècniques analítiques amb aquesta capacitat de discriminació de substàncies són 

les de tipus cromatogràfic amb diferents acoblaments a sistemes de detecció. Per aquesta 

raó, les tècniques de cromatografia de gasos (GC) amb columnes capil·lars acoblades a 

detectors com el de nitrogen-fòsfor (NPD) o als detectors selectius de masses (MSD) han 

estat fins avui dia les més emprades. En els darrers anys, però, la necessitat de disposar de 

tècniques cada cop més sensibles per detectar algunes substàncies, unit al gran avenç 

tecnològic experimentat en les últimes dècades, han determinat la introducció al control 

antidopatge d’altres tècniques com la CG acoblada a detectors d’alta resolució o de masses 

en tàndem (EM-EM), o la cromatografia líquida (CL) acoblada a l’EM. De la mateixa manera, 

el plantejament de nous reptes analítics en el control antidoptage ha suposat la introducció 
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d’altres tècniques de nova generació com l’espectrometria de masses de relació isotòpica 
13C/12C per discriminar entre l’administració exògena i la producció endògena d’algunes 

substàncies anabolitzants, o l’isoelectroenfoc i la detecció per quimiolumiscència en el cas de 

l’eritropoietina (EPO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6.  Esquema general del procés de detecció d’un fàrmac xenobiòtic 

 

Pel que fa als procediments de preparació de mostres, els mètodes de cribatge s’utilitzen 

generalment per a la detecció de grups de compostos i/o metabòlits amb propietats físico-

químiques similars. Contràriament a la filosofia general de les tècniques de cribatge segons 

la qual es tracta de mètodes relativament ràpids, fàcils de fer i econòmics, en el control 

antidopatge solen ser procediments complexos, lents i cars.   

FÀRMAC PROPIETATS DEL FÀRMAC - BIBLIOGRAFIA

METABOLISME – ESTUDIS D’ADMINISTRACIÓ

DESENVOLUPAMENT DEL 
MÈTODE

ANÀLISI DE METABÒLITS – DETECCIÓ I SELECCIÓ DE 
METABÒLITS I MATRIU

CONCORDA AMB L’ESTRATÈGIA SEGUIDA PER A LA 
DETECCIÓ DE FÀRMACS SIMILARS?

¿NOU TIPUS DE 
MÈTODE?

TRACTAMENT DE LA MOSTRA

DISPONIBILITAT
D’INSTRUMENTACIÓ

MESURA COST

¿EL PATRÓ NO ESTÀ 
DISPONIBLE?

INTRODUCCIÓ A LA 
RUTINA

VALIDACIÓ DEL MÈTODE
ÚS D’ORINES

D’EXCRECIÓ PER A
L’ANÀLISI QUALITATIU

SÍNTESI

FÀRMAC PROPIETATS DEL FÀRMAC - BIBLIOGRAFIA

METABOLISME – ESTUDIS D’ADMINISTRACIÓ

DESENVOLUPAMENT DEL 
MÈTODE

ANÀLISI DE METABÒLITS – DETECCIÓ I SELECCIÓ DE 
METABÒLITS I MATRIU

CONCORDA AMB L’ESTRATÈGIA SEGUIDA PER A LA 
DETECCIÓ DE FÀRMACS SIMILARS?

¿NOU TIPUS DE 
MÈTODE?

TRACTAMENT DE LA MOSTRA

DISPONIBILITAT
D’INSTRUMENTACIÓ

MESURA COST

¿EL PATRÓ NO ESTÀ 
DISPONIBLE?

INTRODUCCIÓ A LA 
RUTINA

VALIDACIÓ DEL MÈTODE

INTRODUCCIÓ A LA 
RUTINA

VALIDACIÓ DEL MÈTODE
ÚS D’ORINES

D’EXCRECIÓ PER A
L’ANÀLISI QUALITATIU

SÍNTESI



Introducció 

 53 

   
Taula 1.9. Resum dels principals procediments de cribatge utilitzats al laboratori de control antidopatge de Barcelona. 

  
 

 

Codi PNT Substàncies detectades  Número d’analits Preparació de la mostra Anàlisi Instrumental 

MS005 Estimulants, Narcòtics, Anestèsics Locals 70 - Extracció alcalina amb t-butilmetilèter i efecte salí CG/NPD 
CG/EM 

MS001 
Esteroides Anabolitzants  (lliures en orina) 
 

Altres: Estimulants (Mesocarb), Diürètics (Amiloride) 
11 - Extracció alcalina amb acetat d’etil i efecte salí  

- Derivatització amb  MSHFBA/TMSIm i MBHFBA CG/EM 

MS002 
 

Esteroides Anabolitzants  (lliures+conjugats) 

β2-Agonistes 
 

Altres: Narcòtics (Morphine, Buprenorphine),  
Estimulants (Ethamivan, Pemoline), Diürètics 
(Amiloride, Triamterene), THC metabòlit, Probenecid 

84 

- Desalinització de la mostra sobre XAD2 
- Hidròlisi enzimàtica 
- Extracció alcalina amb t-butilmetilèter 
- Derivatització amb MSTFA/NH4I/2-mercaptoethanol  
 

CG/EM 

MS013 Esteroides Anabolitzants  (lliures+conjugats) 

β2-Agonistes 9 

- Desalinització de la mostra sobre XAD2 
- Hidròlisi enzimàtica 
- Extracció alcalina amb t-butilmetilèter 
- Derivatització amb MSTFA/NH4I/2-mercaptoethanol 

CG/ITD (EM/EM) 

MS024 Esteroides Anabolitzants  (lliures+conjugats) 4 

- Desalinització de la mostra sobre XAD2 
- Hidròlisi enzimàtica 
- Extracció alcalina amb n-pentà 
- Derivatització amb metoxiamina piridina i MSTFA/NH4I/2-mercaptoethanol 

CG/EM 

MS026 Corticosteroides 11 - Extracció alcalina amb t-butilmetilèter i efecte salí  
- Derivatització amb MSTFA/NH4I/2-mercaptoethanol CG/EM 

 
MS012 

 

Diürètics 

Probenecid 24 - Extracció alcalina amb acetat d’etil i efecte salí 
- Derivatització amb iodur de metil CG/EM 

MS014 Hidroxietilmidó 1 - Hidròlisi àcida  
- Derivatització amb piridina i MSTFA/NH4I/Etantiol CG/EM 

MS015 Amfetamines, Barbitúrics, Benzodizepines, 
Metabòlits de cannabinoides, Opiacis - - No requereix preparació de la mostra FPIA 

MS018 Hormones peptídiques (β-hCG, LH) 2 - No requereix preparació de la mostra MEIA 

MS016 Agonistes i antagonistes β-adrenèrgics 
Clenbuterol 11 

- Incubació amb el conjugat analit-enzim 
- Neteja amb tampó 
- Incubació amb el substrat enzimàtic 

ELISA 

MS020 Eritropoietina (rEPO, NESP) 2 
- Pre-concentració 
- Migració electroforètica en gel (isoelectroenfoc) 
- Doble immuno-transferència 

Quimioluminiscència 
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Taula 1.10. Resum d’alguns dels procediments de confirmació utilitzats al laboratori de control antidopatge de Barcelona. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELISA: enzyme-linked immunosorbent assay; FPIA: fluorescence Polarization Immunoassay; HFIP: 1,1,1,3,3,-hexafluor-2-propanol; MBHFBA: N-metil-bis-heptafluorobutiramida; 
MBTFA: N-methyl-bis-trifluoroacetamide; MEIA:  microparticle enzyme immunoassay; MSHFBA: N-metil-N-trimetilsililheptafluorobutiramida; MSTFA: N-methyl-N-trimethyl-silyl-
trifluoroacetamide; PFPA: anhídrid pentafluoropropiónic; TMSIm: trimetilsililimidazol 

 

Codi PNT Substàncies detectades  Número d’analits Preparació de la mostra Anàlisi Instrumental 

 
MC004 

Estimulants 
Narcòtics 
Anestèsics locals 
Agonistes i antagonistes β-adrenèrgics 

79 

 
- Hidròlisi enzimàtica 
- Extracció en fase sòlida a pH bàsic 
- Derivatització amb MSTFA i MBTFA 
 

CG/EM 

MC011 Benzoylecgonine 
Ecgonine methyl ester 2 - Extracció en fase sòlida 

- Derivatització amb PFPA/HFIP i acetat d’etil CG/EM 

MC012 11-nor-Δ9-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic 
acid 1 

- Hidròlisi bàsica 
- Extracció en fase sòlida  
- Derivatització amb MSTFA/NH4I/2-mercaptoethanol 

CG/EM 

MC029 Clenbuterol 1 
- Hidròlisi enzimàtica 
- Extracció en fase sòlida a pH 5.2 
- Derivatització amb trimetilboronat 

CG/EM 

MC040 17β-methyl-5β-androst-1-ene-3α,17α-diol 
(metabòlit de la metandienone) 1 

- Desalinització de la mostra sobre XAD2 
- Hidròlisi enzimàtica 
- Extracció alcalina amb pentà 
- Purificació per cromatografia d’immunoafinitat 
- Derivatització amb MSTFA/NH4I/2-mercaptoethanol 

CG/EM 

MC041 17β-methyl-5β-androstan-3α,17β-diol 
(metabòlit de la methyltestosterone) 1 

- Desalinització de la mostra sobre XAD2 
- Hidròlisi enzimàtica 
- Extracció alcalina amb n-pentà 
- Purificació per cromatografia d’immunoafinitat 
- Derivatització amb MSTFA/NH4I/2-mercaptoethanol 

CG/EM 

 
MC042 

 
19-norandrosterone 1 

- Desalinització de la mostra sobre XAD2 
- Hidròlisi enzimàtica 
- Extracció alcalina amb pentà 
- Purificació per cromatografia d’immunoafinitat 
- Derivatització amb MSTFA/NH4I/2-mercaptoethanol 

CG/EM 

MC043 3’-hydroxystanozolol  
4β-hydroxystanozolol 2 

- Desalinització de la mostra sobre XAD2 
- Hidròlisi enzimàtica 
- Extracció alcalina amb t-butilmetilèter 
- Purificació per cromatografia d’immunoafinitat 
- Derivatització amb MSTFA/NH4I/2-mercaptoethanol 

CG/EM 
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Degut a l’elevat nombre de substàncies prohibides, els laboratoris han hagut de 

desenvolupar diferents mètodes de cribatge que intenten integrar el màxim nombre de 

substàncies. Evidentment no totes són extretes de la forma més eficient possible de la 

matriu biològica, conceptualment però, el que és important és que sigui suficient per 

detectar el consum d’una substància concreta. És a dir, que en les tècniques de cribatge 

preval la sensibilitat. L’ajust en termes d’especificitat del mètode es reserva als mètodes de 

confirmació. La metodologia analítica utilitzada pels laboratoris de control antidopatge ha 

estat àmpliament descrita a la literatura (Segura i cols., 1993; Ventura i cols., 1993; Ventura 

i cols., 1998; Segura i cols., 2000). Les Taules 1.9 i 1.10 mostren un resum d’alguns dels 

procediments de cribatge i de confirmació utilitzats al laboratori de control antidopatge de 

Barcelona, en el què s’ha realitzat aquest treball. 

1.5.4. Qualitat al control antidopatge 

La qualitat del resultats obtinguts ha estat sempre una de les principals preocupacions dels 

laboratoris de control antidopatge, ja que aquests són utilitzats per prendre decisions que 

poden afectar greument la carrera esportiva d’un atleta, i perquè cada cop més sovint són 

l’objecte de procediments administratius o legals de recusació. Per aquesta raó, els controls 

de dopatge han estat sempre molt exigents en aquells aspectes que afecten la garantia de la 

qualitat.  

 Degut a l’elevada mobilitat dels atletes i l’elevat nombre de controls que es realitzen 

tant en competició com fora de competició, les mostres d’un mateix atleta poden ser 

analitzades per diferents laboratoris en períodes de temps relativament curts. Aquest fet ha 

posat de manifest la necessitat d’assolir un elevat grau d’harmonització en la qualitat dels 

resultats analítics entre els diferents laboratoris que realitzen controls antidopatge arreu del 

món. En aquest context, l’acreditació dels laboratoris de control antidopatge i el 

manteniment de la mateixa ha estat sempre una eina fonamental per garantir la seva 

qualitat. 

Abans de l’existència d’altres guies i mecanismes de control de la qualitat, el COI va 

posar en marxa un sistema propi d’acreditació per assegurar la qualitat dels resultats 

(Segura, 1996). Això succeí l’any 1982, i les normes quedaren recollides en la seva forma 

més elaborada en la International Olympic Charter Against Doping in Sports de l’any 1990 

(IOC Medical Commission, 1990). Aquest sistema d’acreditació de laboratoris incloïa entre 

d’altres coses, el fet que els laboratoris tinguessin: 
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- un mínim d’infrastructura analítica, 

-  un mínim de personal qualificat, 

- metodologies analítiques capaces de detectar les substàncies prohibides pel COI, 

- disponibilitat de MR (patrons i orines provinents d’estudis d’excreció). 

Tota aquesta informació quedava recollida en un dossier de candidatura. Si el laboratori 

candidat era considerat idoni, aquest era sotmès a una sèrie de controls analítics (un conjunt 

de mostres de contingut cec per al laboratori) previs a l’examen d’acreditació per tal que 

aquest pogués demostrar una suficiència en la seva capacitat de detectar els grups de 

substàncies en aquell moment prohibides pel COI. Finalment el laboratori era sotmès a un 

examen d’acreditació consistent en l’anàlisi d’un lot de mostres cegues, combinat amb una 

inspecció in situ per part del cap d’algun laboratori ja acreditat i membre de la Subcomissió 

de Bioquímica i Control del Dopatge del COI, durant l’anàlisi de les mateixes. De l’informe de 

l’inspector, a més a més de l’informe amb les troballes analítiques realitzades per part del 

laboratori, es prenia la decisió sobre l’acreditació del mateix. Aquesta acreditació era 

renovada anualment mitjançant l’anàlisi d’un lot de mostres de contingut cec.  

L’any 2003 el procés d’acreditació de laboratoris de control antidopatge fou transferit a 

la WADA. Els principals trets diferencials respecte al sistema d’acreditació de laboratoris previ 

coordinat pel COI són: tenir un proveïdor de materials d’assaig extern al sistema de 

laboratoris acreditats i intensificar el nombre de controls a realitzar per any. Es va passar 

d’un únic control anual de 10 mostres a 4 controls anuals de 5 mostres. Aquest darrer 

esquema s’ajusta molt més als estàndards internacionals de control extern de la qualitat. Pel 

que fa a l’acreditació de nous laboratoris, a més de mantenir els requeriments tècnics del 

sistema del COI, la WADA va establir un període de preparació d’entre 12 i 24 mesos dintre 

de qual el laboratori ha de complir una sèrie de requisits: 

- obtenir l’acreditació ISO/IEC 17025, 

- participar durant un mínim d’un any en el programa d’assaig d’aptitud de la WADA de 

manera satisfactòria i en un assaig d’aptitud final en el qual el laboratori ha d’analitzar 

entre 20 i 50 mostres d’orina en presència d’un representant de la WADA, 

- transmetre el Codi Ètic de la WADA a tots els membres del laboratori, 

- planificar i implementar activitats de recerca en el camp del control antidopatge, 

- compartir informació d’interès en el camp del control antidopatge amb la resta de 

laboratoris acreditats. 
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Per a obtenir l’acreditació el laboratori ha de passar una auditoria final per part d’algun 

representant de la WADA per a verificar la seva conformitat amb els requeriments definits 

per la WADA sobre l’aplicació de l’ISO/IEC 17025 a l’anàlisi de mostres de control 

antidopatge. En base a la documentació rellevant del laboratori, els informes elaborats per 

assessors tècnics de la WADA, i l’informe de l’auditoria final, es pren la decisió sobre 

l’acreditació del mateix (WADA, 2004a).  

 

Els requeriments de qualitat proposats pel COI eren revisats contínuament, i s’acostaven 

cada cop més a les normes establertes en altres camps de la química, i principalment de la 

toxicologia analítica, per diferents organitzacions internacionals com l’FDA, l’ISO, l’OCDE o el 

National Institute on Drug Abuse (NIDA), entre d’altres. En la International Olympic Charter 

Against Doping in Sports de l’any 1990 (IOC Medical Commission, 1990), es va fer un esforç 

perquè el sistema d’acreditació del COI fos homologable amb altres iniciatives endegades 

arreu del món. Així, s’adoptà el sistema de les BPLs i s’orientà el sistema d’acreditació al 

desenvolupat pel NIDA en l’anàlisi de drogues d’abús en orina.  

L’aparició de normatives com la norma internacional Guia ISO/IEC 25 o, a nivell 

Europeu, la Guia EN 45001, va fer palès la necessitat de què un organisme extern al COI 

avalués la qualitat dels laboratoris de control antidopatge. Des de l’any 2000 l’acreditació 

segons la norma internacional ISO/IEC 17025 és requisit indispensable per obtenir i mantenir 

l’acreditació WADA per realitzar anàlisis de control antidopatge. Per solucionar alguns dels 

problemes amb els que s’havien d’enfrontar aquests laboratoris per complir els requisits de la 

norma, la WADA va publicar l’any 2003 una guia per a la interpretació i aplicació dels 

requisits de la ISO/IEC 17025 a l’anàlisi de mostres de control de dopatge, l’International 

Standard for Laboratories, (WADA, 2004a). En un intent d’unificar criteris, la WADA ha 

establert uns requeriments mínims de qualitat que permetin l’obtenció de resultats 

comparables i reproduïbles entre els laboratoris de control antidopatge d’arreu del món. Ha 

definit uns límits mínims de detecció de substàncies prohibides (MRPLs) (WADA, 2004c), i els 

paràmetres a validar pels diferents tipus de mètodes utilitzats en l’anàlisi de control 

antidopatge. 
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L’anàlisi qualitatiu ha estat sempre molt important en el control antidopatge i constitueix 

cada cop més una part molt significativa de l’activitat diària d’altres tipus de laboratoris. 

Tanmateix, no existeixen guies o documents específics per ajudar els laboratoris a implantar 

sistemes de qualitat quan es disposa d’aquest tipus de mètodes. Normalment els 

requeriments de qualitat, tal i com estan definits per als mètodes quantitatius, no poden ser 

aplicats directament als mètodes qualitatius. Aquesta ha esdevingut, sens dubte, una de les 

principals dificultats amb què s’han trobat els laboratoris que utilitzen mètodes qualitatius a 

l’hora d’aplicar les normes més exigents de qualitat, com l’ISO/IEC 17025.  

 

L’objectiu general d’aquesta tesi consisteix en el desenvolupament de les eines necessàries 

per assegurar la qualitat i fiabilitat dels resultats produïts per mètodes d’anàlisi qualitatius. 

Per tal d’assolir aquest objectiu, s’ha treballat en tres aspectes fonamentals per a 

l’assegurament de la qualitat dels resultats als laboratoris d’anàlisi: la validació de mètodes, 

la implantació de sistemes de control intern de la qualitat i el desenvolupament d’eines per a 

la realització d’exercicis d’intercomparació.  

 

Els objectius específics de la present tesi doctoral són: 

1.  Elaborar un protocol per a la validació de mètodes d’anàlisi qualitatius, definint els 

paràmetres de validació a determinar i els seus criteris d’acceptació.   

2.  Implantar un sistema de control intern de la qualitat per a mètodes d’anàlisi qualitatius 

mitjançant l’estudi dels paràmetres que permeten controlar les possibles fonts d’error i la 

definició dels criteris d’acceptació dels paràmetres seleccionats.  

3.  Desenvolupar les eines necessàries per a la realització d’assaigs d’aptitud de mètodes 

d’anàlisi qualitatius. Per assolir aquest objectiu s’elaboraran protocols per a la preparació 

de materials d’assaig i per realitzar estudis d’homogeneïtat i d’estabilitat, que s’aplicaran 

a l’estudi de l’estabilitat de substàncies d’interès en control antidopatge. 
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3.1.  INTRODUCCIÓ 

La validació dels mètodes és un dels passos més importants per assegurar la qualitat dels 

resultats analítics. Es tracta de demostrar de manera objectiva que un mètode compleix els 

requisits particulars per a l’aplicació que se li pretén donar (ISO/IEC, 1999). Aquesta 

demostració generalment es porta a terme a través d’una sèrie d’estudis de laboratori en els 

quals s’avaluen diferents característiques de funcionament del mètode (paràmetres de 

validació). Els paràmetres que és necessari determinar difereixen en funció de criteris com 

l’objectiu, el tipus i l’abast de mètode analític, i requisits definits en base a les necessitats del 

client i/o a requeriments legals imposats per organismes i autoritats reguladores (Compañó i 

Ríos, 2002). La importància de la validació dels mètodes, especialment en l’àmbit de la 

toxicologia analítica, ha quedat reflectit en un elevat nombre de publicacions científiques i 

guies elaborades per diferents organismes reguladors. Tanmateix, la majoria d’aquests 

documents s’adrecen, de manera gairebé exclusiva, a la validació de mètodes quantitatius. 

Els mètodes qualitatius no han rebut la mateixa atenció tot i necessitar un tractament tècnic 

comparable. A més, molts d’aquests documents i guies de validació es limiten a descriure 

conceptes i aporten únicament criteris generals, sense proporcionar una aproximació 

experimental clara per portar a la pràctica la validació d’un mètode analític.  

En el camp del control antidopatge, la norma ISO/IEC 17025 obliga els laboratoris a 

validar tots els mètodes analítics abans d’utilitzar-los de forma rutinària. Tanmateix, la 

manca de guia per a la validació de mètodes analítics qualitatius, els més utilitzats tant per a 

cribatge com per a confirmació, es presenta com una de les principals dificultats a l’hora 

d’aplicar la norma. En general, la validació de mètodes analítics quantitatius implica 

l’avaluació d’una llarga llista de paràmetres que es redueix considerablement quan es parla 

de mètodes qualitatius. Tot i la manca de consens, la majoria d’organitzacions destaquen la 

selectivitat/especificitat i el límit de detecció com els paràmetres més importants per a la 

validació de mètodes analítics qualitatius (ICH, 1996; ENAC, 1996; Eurachem, 1998; 

European Commission, 2002; WADA, 2003). Sobre aquesta base, i tenint en compte les 

característiques pròpies del control antidopatge especialment pel que fa a l’elevat nombre de 

substàncies prohibides que han de controlar els laboratoris i a la complexitat de la preparació 

de la mostra, s’ha elaborat el protocol de validació de mètodes qualitatius que es descriu en 

aquest capítol. Aquest protocol ha estat dissenyat principalment per a la validació de 

mètodes cromatogràfics ja que, tal i com s’ha comentat al llarg d’aquesta memòria, són els 
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que més s’utilitzen en el control antidopatge, en què la identificació de les substàncies per 

EM acoblada a un mètode cromatogràfic (CL o CG) és obligatòria per informar casos positius. 

3.2.  MATERIALS I MÈTODES 

3.2.1. Protocol de validació 

El protocol proposat per a la validació de mètodes qualitatius consisteix en l’avaluació, en un 

únic assaig, dels següents paràmetres: selectivitat/especificitat, límit de detecció, repetibilitat 

i rendiment d’extracció. El procediment experimental es resumeix a la Taula 3.1. 

 

Taula 3.1. Procediment experimental proposat per a la validació de mètodes qualitatius.  

 
Assaig Descripció Nivell Codi 

Sense addició 
dels analits 

 

Addició dels 
analits abans 
de l’extracció 

Addició dels 
analits després 
de l’extracció 

Paràmetres avaluats 

Control 0 NC 5 - - Selectivitat/especificitat 

Control Baix PC-low - 4 - LOD, Repetibilitat 

Control Alt PC-high - 4 - 
Rendiment d’extracció, 

Repetibilitat 

Control 100% PC-100 - - 4 Rendiment d’extracció 

 
 

Selectivitat/especificitat 

La selectivitat/especificitat mesura la capacitat del mètode per determinar inequívocament 

un analit en una mescla complexa sense ser interferit per altres components de la mateixa 

(impureses, productes de degradació o compostos inherents a la matriu biològica, etc.). 

 

Per avaluar la selectivitat del mètode es van analitzar 5 blancs d’orina d’origen diferent (NC1 

a NC5), és a dir, 5 mostres d’orina obtingudes de voluntaris sans diferents. L’avaluació es va 

realitzar verificant l’absència de pics interferents amb una relació senyal/soroll superior a 2:1 

al temps de retenció de l’analit.  
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Límit de detecció  

El límit de detecció es defineix com la concentració mínima d’un analit que pot ser detectada 

reproduïblement. 

 

Per estimar el límit de detecció es van analitzar 4 replicats d’una mostra d’orina blanc 

enriquida amb concentracions baixes d’analit (control baix, PC-low). Per a cada analit es van 

estudiar concentracions iguals o inferiors a la concentració mínima recomanada per les 

autoritats esportives internacionals (MRPLs) (veure Taula 1.7, pàg. 50).  

El límit de detecció es va establir a la concentració estudiada sempre i quan l’analit es 

detectés amb fiabilitat a aquesta concentració. L’avaluació es va realitzar aplicant els 

següents criteris: 

- Relació senyal/soroll del pic cromatogràfic superior a 3:1. En el cas de l’anàlisi per 

CG/EM, aquest criteri s’havia de complir per a un mínim de 2 ions monitoritzats en 

mode de SIM (Selected Ion Monitoring) o 2 dels ions característics de la substància si la 

mostra era analitzada en mode SCAN. 

- La repetibilitat dels 4 replicats de la mostra de control analitzats compleix amb els 

criteris establerts. 

Repetibilitat 

La repetibilitat, també anomenada precisió intra-assaig, és el grau de concordança entre una 

sèrie de resultats independents obtinguts en mostres idèntiques, amb el mateix mètode 

analític, en el mateix laboratori, pel mateix operador i utilitzant els mateixos equips en un 

període curt de temps.   

 

Per avaluar la repetibilitat del mètode analític es van analitzar en paral�lel 4 replicats de dues 

mostres de control de concentracions diferents (control baix i control alt, PC-low i PC-high 

respectivament). Les mostres analitzades per determinar el límit de detecció es van utilitzar 

com a control baix. Com a control alt es van analitzar 4 replicats d’una mostra d’orina blanca 

enriquida amb l’analit a una concentració entre 5 i 10 vegades superior a la concentració del 

control baix. 

La repetibilitat de l’assaig es va determinar calculant per a cada nivell de concentració 

la dispersió dels replicats de les mostres de control, expressada com la desviació estàndard 

relativa expressada percentualment (RSD%). Es van acceptar valors de RSD del 25% per a 

les mostres del control baix i del 15% per al control alt. 
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Rendiment d’extracció 

El rendiment d’extracció és la relació existent entre la resposta obtinguda quan una quantitat 

d’analit es determina prescindint de l’etapa d’extracció del procediment analític i quan 

s’analitza seguint el procediment analític complet. 

Per calcular el rendiment d’extracció, la resposta obtinguda per a la mostra de control 

alt es va comparar amb l’obtinguda per a una mostra a la que s’havia afegit la mateixa 

quantitat d’analit desprès de l’extracció de la matriu, i que representa el 100% de rendiment 

d’extracció (control PC-100). 

3.2.2. Preparació de les mostres analitzades 

Les mostres de control PC-low i PC-high es van preparar enriquint orina blanca amb 

solucions patró dels analits. El volum de dissolvent orgànic afegit a l’orina no podia excedir el 

5% del volum total de mostra. En cas contrari, la solució metanòlica era portada a sequedat 

sota un corrent de N2 i posteriorment redissolta en orina blanca. Les mostres de control PC-

100 es van preparar afegint els analits, en una concentració equivalent a la del control PC-

high, sobre la matriu prèviament sotmesa al procés d’extracció. Els extractes eren evaporats 

a sequedat i redissolts o derivatitzats seguint el procediment analític corresponent. 

El patró intern era afegit al començament del procediment analític a totes les mostres 

excepte a les mostres de control negatiu (NC). En els casos en què es va utilitzar un patró 

extern per calcular el rendiment d’extracció, aquest era afegit a les mostres corresponents 

(PC-high i PC-100) després de l’extracció. 

 

Les mostres d’orina blanca utilitzades en la validació dels diferents mètodes d’anàlisi avaluats 

es van obtenir de voluntaris sans. La recollida de les orines es va realitzar a la Unitat de 

Farmacología de l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM).  

 

Per preparar els controls es van fer servir dissolucions metanòliques de diferents 

concentracions dels analits: 100 µg/ml, 10 µg/ml, 1 µg/ml i 0.1 µg/ml. Les dissolucions d’1 

mg/ml de les substàncies de referència es van preparar dissolent 10 mg de cada substància 

en metanol i enrasant en un matràs aforat de 10 ml. Les dissolucions de 100 µg/ml, 10 

µg/ml, 1 µg/ml i 0.1 µg/ml es van preparar diluint 1 ml de les dissolucions d’1 mg/ml, 100 

µg/ml, 10 µg/ml i 1 µg/ml, respectivament, en 10 ml de metanol en un matràs aforat. Les 

dissolucions es van conservar a una temperatura inferior a -20ºC. 
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3.2.3. Mètodes avaluats 

El protocol ha estat aplicat a la validació de més de 200 analits detectats a través de 

diferents mètodes cromatogràfics qualitatius utilitzats tant per a cribatge com per a 

confirmació de mostres de control antidopatge al laboratori de control antidopatge de 

Barcelona. A la Taula 3.3 es llisten alguns dels mètodes validats seguint el protocol descrit. 

Taula 3.3. Resum de procediments de cribatge i de confirmació validats segons el protocol de 

validació de mètodes d’anàlisi qualitatius (més detall de cada procediment a les taules 1.9 i 1.10, 

pàgs. 54 i 55). 

Procediment Codi PNT 

Procediments de cribatge  

Detecció d’estimulants, narcòtics i anestèsics locals en orina per CG/NPD i CG/EM (Procediment 1A) 
(Screening procedure A)* 

MS005  

 

Detecció d’agents anabolitzants, diürètics i estimulants excretats en forma lliure en orina per CG/EM 
(Procediment 4A)  

MS001 

Detecció d’agents anabolitzants, narcòtics, estimulants i metabòlits del cànnabis excretats en forma 
lliure i/o conjugada en orina per CG/EM (Procediment 4B), (Screening procedure B)* 

MS002  

 

Detecció d’alta sensibilitat d’agents anabolitzants excretats en forma lliure i/o conjugada en orina per 
CG/EM/EM (Procediment 4C) 

MS013 

Detecció de tetrahydrogestrinone i substàncies relacionades en orina per CG/EM (Procediment 4G) MS024 

Detecció de diürètics i probenecid en orina per CG/EM (Procediment 5A), (Screening procedure  C)* MS012  

 
Detecció de corticosteroides en orina per CG/EM (Procediment 12), (Confirmation  procedure  F)* MS026  

 
Procediments de confirmació 

 

Confirmació d’estimulants, analgèsics-narcòtics i agonistes i antagonistes β-adrenèrgics en orina 
CG/EM, (Confirmation  procedure  D)* 

MC004  

 

Confirmació de benzoylecgonine i ecgonine methyl ester en orina per CG/EM MC011 

Confirmació de 11-nor-∆-9-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic acid en orina per CG/EM MC012 

Confirmació de clenbuterol en orina per CG/EM, (Confirmation  procedure  E)* MC029  

 
Confirmació de 17β-methyl-5β-androst-1-ene-3α,17α-diol (metandienone met3) en orina per CG/EM MC040 

Confirmació de 17β-methyl-5β-androstan-3α,17β-diol (metabòlit de la metiltestosterona) en orina per 
CG/EM 

MC041 

Confirmació de 19-norandrosterone en orina per CG/EM MC042 

Confirmació de 3’-hydroxystanozolol i 4β-hydroxystanozolol (metabòlits de l’estanozolol) en orina per 
CG/EM 

MC043 

 * Nom amb què apareix el procediment a la referència Jiménez i cols., 2002. 
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3.2.4. Càlculs 

Els càlculs que es deriven de la validació es van realitzar utilitzant els quocients dels valors 

de resposta (àrea del pic cromatogràfic) obtinguts per a l’analit i el patró intern. En el cas 

dels mètodes de CG/EM, els càlculs es van realitzar per a un únic ió característic, 

generalment es va escollir el pic base de l’espectre de masses de cada analit.  

 

Prèviament a la realització dels càlculs es va aplicar el test de Dixon per a un nivell de 

significació p=0.05 per a la detecció de valors aberrants entre els 4 replicats de les mostres 

de control (Miller i Miller, 2002).  

3.3.  RESULTATS 

Els protocol de validació de mètodes d’anàlisi qualitatius, descrit a l’apartat 3.2 d’aquest 

capítol, i els resultats més rellevants de la seva aplicació a alguns dels mètodes 

cromatogràfics utilitzats en el control antidopatge de rutina van ser publicats a la revista 

Journal of Chromatography B: 

 

C. Jiménez, R. Ventura, J. Segura. Validation of qualitative chromatographic methods: 

strategy in antidoping control laboratories. J Chromatogr B. 2002;767:341-351. 
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3.4.  DISCUSSIÓ 

 

La norma ISO/IEC 17025 destaca la importància de la validació de mètodes i la seva 

aplicació al laboratori analític, obligant a validar tots els mètodes analítics abans de ser 

utilitzats al laboratori de forma rutinària. Però així com existeixen nombrosos documents 

adreçats a la validació de mètodes quantitatius, els mètodes qualitatius no han rebut la 

mateixa atenció ni per part de la majoria d’organismes oficials ni del món científic en 

general.  

 

En aquest capítol s’ha descrit el protocol proposat per a la validació de mètodes d’anàlisi 

qualitatius, adreçat principalment a mètodes cromatogràfics. La validació dels mètodes 

d’anàlisi implica, entre d’altres coses, una adequada definició i avaluació de les 

característiques que defineixen el funcionament dels mètodes. La selecció dels paràmetres a 

validar s’ha realitzat en funció de criteris com l’objectiu i el tipus de mètode analític que es 

pretenia validar, i de requeriments definits en base a les necessitats del client (en aquest cas 

les autoritats esportives internacionals) i a regulacions d’organismes oficials en quant a 

validació de mètodes. Així, a l’hora de seleccionar els paràmetres de validació es va tenir en 

compte en primer lloc el fet que es tractés de mètodes qualitatius, les característiques 

particulars dels mètodes de control antidopatge, especialment pel que fa a l’elevat nombre 

de substàncies que han de cobrir els laboratoris de control antidopatge i a la complexitat de 

la preparació de la mostra, i finalment, els criteris proposats en guies i documents de 

validació de mètodes elaborats per diferents organismes internacionals, i els requeriments 

mínims de detecció de substàncies dopants establerts pel COI i la WADA.  

 

Els protocols de validació per a mètodes qualitatius són molt menys exigents que en el cas 

dels mètodes quantitatius. Tot i la manca de consens a l’hora de definir els paràmetres de 

validació per a aquest tipus de mètodes, en general la majoria d’organismes coincideixen en  

l’avaluació de selectivitat/especificitat i del límit de detecció (concentració mínima detectable) 

com a requisits mínims i suficients per a la seva caracterització (ICH, 1996;  ENAC, 1996; 

AOAC, 1998; European Commission, 2002; WADA, 2004a). Tanmateix, l’estudi d’altres 

paràmetres de qualitat com la precisió, particularment als valors de concentració mínima 

detectable requerits (IOC, 1995; WADA, 2004c), i el rendiment d’extracció es van considerar 

igualment essencials per a l’avaluació dels mètodes qualitatius aplicats en l’àmbit del control 

antidopatge.  
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Els paràmetres seleccionats es corresponen amb la situació més habitual quan es parla 

d’anàlisi qualitatiu en el control antidopatge en el que la presència d’agents dopants a 

qualsevol mostra analitzada, sigui a la concentració que sigui, és suficient perquè sigui 

informada com a positiva. Una altra aproximació a l’anàlisi qualitatiu és aquella en la es 

determina la presència o absència d’un determinat analit en una mostra per sobre d’un nivell 

concret de concentració (concentració de tall (cut-off ) o límit de decisió (threshold )), que 

habitualment ve fixat pel client o per la legislació. L’establiment de concentracions de tall o 

del contingut màxim o mínim d’analit en una mostra és habitual en molts àmbits de la 

toxicologia analítica com l’anàlisi de drogues d’abús, l’anàlisi mediambiental o l’anàlisi de 

residus en aliments, entre d’altres. El tipus d’anàlisi qualitatiu condiciona també 

irreversiblement els paràmetres que s’han d’avaluar a l’hora de validar aquests mètodes. La 

determinació de la proporció de falsos positius i falsos negatius, i altres paràmetres de 

qualitat relacionats com sensibilitat i especificitat, és habitual en la validació de mètodes 

qualitatius en aquest context (Eurachem, 1998; AOAC, 1998; Valcárcel i cols., 2000; Trullos i 

cols., 2004).   

L’any 2003, la WADA a través de l’International Standard for Laboratories va establir 

els paràmetres que havien de determinar els laboratoris de control antidopatge per validar 

els mètodes analítics, tant qualitatius com quantitatius (WADA, 2004a). Pel que fa a la 

validació de mètodes de confirmació qualitatius, és a dir, adreçats a la detecció de 

substàncies sense concentració de tall (Non-threshold Substances), la WADA proposa la 

determinació de paràmetres com especificitat, capacitat d’identificació i detecció de 

substàncies prohibides a concentracions properes als MRPLs, robustesa, arrossegament 

(carryover) i selectivitat. Encara que en un principi no formaven part del procés de validació 

de mètodes qualitatius presentat en aquest treball, l’absència d’arrossegament o 

contaminació entre mostres durant la preparació o l’anàlisi instrumental, així com la 

robustesa del mètode, són paràmetres que habitualment es verifiquen en cada lot d’anàlisi 

de rutina a través dels procediments de control intern de qualitat.  

 

Selectivitat/especificitat 

En matrius biològiques és habitual la presència de substàncies (compostos endògens, 

metabòlits, productes de degradació, altres fàrmacs o drogues co-administrades etc.) que 

poden interferir en la determinació de l’analit d’interès.  

En tots els documents de validació s’assenyala l’avaluació de la selectivitat 

(especificitat) com un paràmetre essencial en la validació de mètodes tant quantitatius com 
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qualitatius. S’han descrit diferents aproximacions per a la seva determinació. L’EURACHEM 

(1998) i altres autors com Hartmann i cols. (1998) proposen una verificació exhaustiva de 

l’especificitat del mètode analitzant mostres que contenen les possibles substàncies 

interferents i comparant el resultat amb el d’una altra mostra lliure d’interferències. Quan no 

està clar quines substàncies poden interferir en presència de l’analit d’interès, o si estan 

presents o no en la matriu, proposen avaluar la selectivitat del mètode comparant la seva 

capacitat de mesurar l’analit amb la d’altres mètodes o tècniques independents. L’aplicació 

d’aquestes recomanacions suposa, en el primer cas conèixer i disposar de patrons de totes 

les possibles substàncies que poden interferir amb l’analit que es vol determinar, i en el 

segon cas, disposar de mètodes alternatius per determinar tots els analits. En cap cas 

aquestes aproximacions són viables en l’àmbit del control antidopatge. En canvi, a l’hora de 

portar a terme la verificació de la selectivitat (especificitat) dels mètodes validats en aquest 

treball es van adoptar les propostes d’altres autors i organismes oficials que recomanen 

analitzar un mínim de 5 o 6 mostres blanc de la matriu biològica d’origen diferent i verificar 

l’absència d’interferències a la regió cromatogràfica de l’analit (ICH, 1996; Shah i cols., 1992; 

Hubert i cols., 1999; UNDCP, 1999). 

 

Límit de detecció (LOD) 

També s’han descrit diferents aproximacions per a la determinació del límit de detecció en 

mètodes qualitatius (ICH, 1996; Eurachem, 1998). Habitualment, en mètodes cromatogràfics 

el límit de detecció s’estima a partir d’una determinada relació (generalment 3) de la 

resposta de l’analit, mesurada com alçada de pic, respecte la màxima fluctuació del soroll de 

fons (ICH, 1996). Tanmateix, en mètodes bioanalítics és molt habitual l’aparició de pics, 

inclús en mostres blanc, que poden interferir a l’hora d’estimar l’amplitud del soroll de fons i 

portar a una sobreestimació del límit de detecció. Altres autors proposen com a alternativa 

l’anàlisi de mostres enriquides amb l’analit a baixes concentracions (Hartmann i cols., 1998). 

En aquest cas el límit de detecció es determinaria calculant la concentració corresponent a 3 

vegades la desviació estàndard de la resposta dels replicats de la mostra analitzada. 

Tanmateix, degut a l’elevat nombre de substàncies amb les que han de treballar els 

laboratoris de control antidopatge, l’aplicació de qualsevol d’aquests procediments requeriria 

un gran esforç, tant de temps com econòmic, per part dels laboratoris. Aquest fet ha 

condicionat en gran manera l’aproximació escollida en aquest treball per determinar el límit 

de detecció de mètodes qualitatius aplicats en l’àmbit del control antidopatge. 
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En el cas de l’anàlisi qualitatiu els requeriments més rellevants dels mètodes estan 

relacionats amb els valors de decisió, i els criteris de qualitat han d’anar lligats a aquests 

requeriments. Pel que fa al control antidopatge, el COI fins l’any 1999 i actualment la WADA 

han establert les concentracions mínimes d’algunes substàncies o classes de substàncies que 

han de detectar els laboratoris (MRPLs). En aquest context, no es va determinar pròpiament 

el límit de detecció (LOD) per a cada substància, sinó que es verificà que com a mínim el 

mètode analític per a aquella substància complia els requeriments mínims de concentració 

fixats per les autoritats esportives internacionals.  

Per demostrar que l’analit es detecta amb fiabilitat a la concentració estudiada es van 

aplicar els criteris d’acceptació de pics cromatogràfics pel que fa a simetria, amplada de pic i 

resolució proposats a la literatura (Causey i cols., 1990; Goldberger i cols., 1997; Underwood 

i cols., 1997), a més a més de complir amb el criteri de relació senyal/soroll superior a 3. Per 

tal d’obtenir una avaluació el més realista possible de la relació senyal/soroll, el soroll va ser 

estimat com el senyal més elevat (mitjana de les mostres blanc analitzades per avaluar la 

selectivitat) obtingut al temps que dura la finestra del cromatograma per a cada ió 

monitoritzat. Aquesta ha demostrat ser també una bona aproximació per tenir en compte la 

contribució real del soroll químic, especialment important en alguns casos degut al soroll de 

fons. 

 

Recuperació 

Degut a l’elevat nombre de substàncies prohibides que s’han de detectar en el control 

antidopatge de rutina, per a molts dels procediments qualitatius emprats, especialment en el 

cas de procediments de cribatge, s’utilitzen condicions de compromís tant en la preparació 

de la mostra com en l’anàlisi cromatogràfic. Això implica que no tots els compostos són 

extrets en condicions òptimes, el que explicaria la gran variabilitat de valors de recuperació 

obtinguda per a un mateix procediment. Tanmateix, no s’ha establert un criteri mínim 

d’acceptació per avaluar aquest paràmetre. De fet, a diferència d’altres paràmetres de 

validació, en el cas de la recuperació no és obvi que sigui necessari. En general, tot i que el 

més desitjable seria obtenir rendiments d’extracció el més elevats possible, es considera molt 

més important aconseguir una recuperació reproduïble sempre i quan s’assoleixi la 

sensibilitat requerida, inclús quan la recuperació sigui molt baixa (Karnes i cols., 1991; 

Bressole i cols., 1996; Hartmann i cols., 1998; Hubert i cols., 1999).  

En una primera aproximació les mostres corresponents al 100% de rendiment 

d’extracció es van preparar sense matriu, és a dir, analitzant directament els patrons dels 
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analits a la concentració requerida, tal i com es recomana en algunes guies de validació de 

mètodes bioanalítics (Hubert i cols., 1999). Els resultats obtinguts mostren l’efecte de la 

matriu sobre la formació de derivats d’un analit quan aquest posseeix múltiples grups 

funcionals susceptibles de ser derivatitzats. La presència o no de la matriu de la mostra 

afavoreix la formació de derivats diferents. L’efecte matriu va resultar un factor molt 

important a tenir en compte a l’hora d’avaluar el rendiment d’extracció. Els extractes de 

mostres biològiques, fins i tot desprès d’una exhaustiva neteja, poden contenir compostos 

que entraran a la cambra d’ionització de l’espectròmetre de masses al mateix temps que la 

substància d’interès. Això pot afectar l’espectre de masses resultant d’aquesta substància, 

per exemple, a través de la supressió, l’augment o l’agrupació iònica. Els resultats de l’estudi 

mostren que l’efecte matriu ha de ser tingut en compte per tal d’obtenir una estimació 

correcta del rendiment d’extracció.  

 

Repetibilitat (precisió intra-assaig)  

El càlcul de la precisió és habitual en la validació de mètodes quantitatius, i la majoria de 

guies de validació estan d’acord en la manera d’avaluar i expressar els resultats. 

Generalment, la precisió s’expressa en termes de desviació estàndard o desviació estàndard 

relativa d’una sèrie de mesures. En el cas dels mètodes cromatogràfics avaluats en aquest 

treball, s’ha utilitzat la relació de senyals de l’analit respecte el patró intern per realitzar els 

càlculs, en lloc de concentracions com és habitual quan es tracta de mètodes quantitatius. 

La precisió d’un mètode analític depèn de la concentració d’analit. Per aquesta raó 

generalment s’avalua a diferents nivells de concentració i s’estableixen criteris d’acceptació 

diferents per a cada concentració estudiada. Encara que tampoc es considera un paràmetre 

crític per a la validació de mètodes qualitatius, els resultats obtinguts en el treball presentat 

demostren que el valor de precisió (repetibilitat) de l’analit a la concentració mínima 

requerida és molt important a l’hora d’avaluar la fiabilitat en la determinació d’aquest 

paràmetre, així com per a la determinació d’un valor fiable de rendiment d’extracció. Pel que 

fa als criteris d’avaluació, en el cas del nivell de concentració superior s’ha aplicat el criteri 

recomanat per la majoria d’organismes internacionals per a la validació de mètodes 

quantitatius, és a dir, s’accepten valors de desviació estàndard relativa iguals o inferiors al 

15% (Shah i cols., 1992; Hartmann i cols., 1998; Hubert i cols, 1999; FDA, 2001).  En el cas 

de la concentració inferior, però, s’ha establert un criteri més ampli del que és habitual 

(RSD<20%), i s’han acceptat valors de desviació estàndard relativa de fins el 25%. A l’hora 

d’establir aquest criteri s’ha tingut en compte també el fet que els procediments de cribatge 
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utilitzats per al control antidopatge inclouen un gran nombre d’analits, sovint amb diferències 

físiques, químiques o estructurals que han fet que s’hagi hagut d’arribar a un compromís a 

l’hora d’escollir no només les condicions d’extracció dels analits com hem comentat 

anteriorment, si no també el patró intern, que no sempre és el millor per a tots ells. Això 

suposa que per a alguns analits l’ús del patró intern no corregeix totes les fonts de 

variabilitat de la mesura, i per tant, la precisió del mètode per a aquestes substàncies se’n 

pot veure afectada. En mètodes qualitatius, però, la precisió intra-assaig no és un paràmetre 

tan crític com en el cas dels mètodes quantitatius, sempre i quan s’assoleixi la sensibilitat 

requerida.  

Tanmateix, per a la majoria de compostos estudiats, es van obtenir valors de precisió 

intra-assaig inferiors al 20%, particularment per a aquells amb requisits de sensibilitat 

especials. En alguns casos però, es va obtenir una repetibilitat sensiblement més baixa, que 

podria ser al menys parcialment deguda a un baix rendiment d’extracció, al seu 

comportament cromatogràfic i/o la inestabilitat dels seus derivats. 

 

En resum, el protocol proposat per a la validació de mètodes d’anàlisi qualitatius ha 

demostrat ser viable en termes de costos i temps requerit en el context de l’anàlisi de control 

antidopatge, on s’han d’avaluar un nombre molt elevat d’analits utilitzant procediments 

analítics complexos. Aquest protocol proporciona tota la informació necessària per demostrar 

que els procediments són adequats per a la finalitat prevista seguint els estàndards de 

qualitat establerts per diferents organitzacions nacionals i internacionals. 
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4.1.  INTRODUCCIÓ 

El control intern ha estat sempre una de les principals eines dels laboratoris de control 

antidopatge per assegurar la qualitat i fiabilitat dels resultats analítics. Abans de convertir-se 

en un dels requisits indispensables per complir amb la norma ISO/IEC 17025, la principal 

referència per als laboratoris eren les regulacions en matèria de qualitat del COI (IOC, 1991), 

basades en gran mesura en el sistema de BLPs, en regulacions d’organitzacions 

internacionals d’altres àmbits de l’anàlisi (DHHS, 1988), i en l’experiència acumulada en 

laboratoris de control antidopatge d’arreu del món. En alguns casos, aquests requeriments 

no estaven clarament definits. En el seu lloc, l’anàlisi d’un nombre elevat de mostres de 

control feia els lots analítics de rutina consistents per si mateixos, sense necessitat de cap 

referència externa, i en garantia la qualitat dels resultats. L’aparició de la norma ISO/IEC 

17025 va obligar els laboratoris de control antidopatge a fer un plantejament sistemàtic del 

control intern de la qualitat. Tanmateix, la manca de guies o documents d’organismes oficials 

que adrecin convenientment el CIQ de mètodes qualitatius dificulta la implantació d’un 

sistema adequat a les característiques i necessitats del control antidopatge.  

Tot i ser un dels elements més importants en el marc de l’assegurament de la qualitat 

dels laboratoris d’anàlisi (ISO/IEC, 1999), fora de l’àmbit de la química clínica el CIQ ha rebut 

escassa atenció a la literatura (Albertini i cols., 1995; Ferrara i cols., 1998; Westgard, 2003). 

En aquest context, les guies elaborades per la IUPAC, l’ISO i l’AOAC (Thompson i Wood, 

1995) i l’NCCLS (NCCLS, 1991) s’han convertit en les principals referències de CIQ per a 

laboratoris en qualsevol àrea d’anàlisi. Tot i anar adreçats a sectors específics de la 

comunitat analítica, aquests documents proporcionen, a mode d’orientació, algunes 

indicacions generals sobre activitats de control que cada laboratori pot adaptar a la seva 

situació concreta. Tanmateix, no es pot obviar el fet que en la majoria d’àmbits de l’anàlisi, i 

més concretament en l’anàlisi clínic, els mètodes que s’utilitzen són principalment de tipus 

quantitatiu. Això, com en el cas de la validació de mètodes, implica que, llevat d’alguns 

principis bàsics, les pràctiques de CIQ per a mètodes qualitatius quedin fora de l’abast de la 

majoria de documents i guies de control de qualitat. 

 

En aquest capítol es descriuen les activitats de control proposades per assegurar la qualitat 

dels resultats proporcionats pels procediments analítics utilitzats en el control antidopatge, 

especialment en el cas dels mètodes qualitatius. Prenent com a base l’anàlisi de materials de 

referència (mostres de control i de calibratge) i l’ús del patró intern en el cas dels mètodes 
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cromatogràfics com a principals activitats de CIQ, s’han estudiat els paràmetres que 

permeten identificar i controlar possibles fonts d’error durant l’aplicació dels diferents 

procediments analítics de control antidopatge, i els criteris d’avaluació dels paràmetres 

proposats. 

4.2.  RESULTATS 

L’estratègia proposada per establir un control intern sistemàtic de la qualitat en mètodes 

d’anàlisi qualitatius, especialment adreçada al control antidopatge, s’ha descrit a l’apartat 3 

(Internal quality control in Barcelona antidoping laboratory) de la següent publicació: 

 

C. Jiménez, R. Ventura, X. de la Torre, J. Segura. Strategies for internal quality control in 

antidoping analyses. Anal Chim Acta. 2002;460:289-307. 
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4.3. DISCUSSIÓ 

Les característiques especials del control antidopatge, associades principalment a l’ampli 

menú de substàncies controlades, la utilització de mètodes qualitatius i la complexitat 

d’alguns dels procediments d’anàlisi, han condicionat en gran mesura l’estratègia seguida a 

l’hora d’establir un sistema de CIQ. Tots aquests factors fan les anàlisis de control 

antidopatge, tant en el pas de cribatge com de confirmació, procediments relativament 

costosos, tant en termes de temps com econòmics. Per aquesta raó, és necessari mantenir 

una proporció el més baixa possible tant de falsos negatius com de falsos positius. En 

procediments de cribatge és especialment important reduir al mínim el nombre de falsos 

positius per tal d’evitar una elevada càrrega de treball innecessari en procediments de 

confirmació, la qual cosa augmentaria tant el temps com el cost de les anàlisis. Aquest 

objectiu s’assoleix en part aplicant procediments de control intern que permetin 

l’assegurament i la monitorització contínua de la qualitat dels resultats durant el treball de 

rutina.  

La llarga llista de substàncies que han de controlar suposa per als laboratoris de 

control antidopatge l’aplicació de procediments d’anàlisi molt diversos, tant pel que fa a la 

complexitat en l’extracció de les mostres com a l’anàlisi instrumental o al diferent número 

d’analits a determinar en cada procediment. La majoria de procediments de control 

antidopatge impliquen l’aplicació d’un gran nombre de passos durant l’etapa de preparació 

de la mostra (extracció líquid-líquid, extracció en fase sòlida, hidròlisi, derivatització, etc.), 

que, juntament amb l’anàlisi instrumental, fa que el nombre de fonts que poden donar lloc a 

error al llarg de tot el procés d’anàlisi sigui força elevat. En aquest context, resulta 

especialment complicat establir procediments que permetin controlar totes les possibles 

variables del sistema analític. A més, tot i que tenen molts aspectes en comú, cada 

procediment té els seus problemes específics que requereixen una consideració i tractament 

especials. Això fa necessari utilitzar diferents tipus de control de qualitat per controlar 

diferents variables de cada procés analític en concret. 

Tot i les dificultats que suposa establir un sistema de CIQ en procediments d’anàlisi 

qualitatius de control antidopatge, l’estratègia proposada en aquest treball permet dissenyar 

i implantar un sistema ràpid i eficient. El disseny proposat permet, per a cada procediment 

analític, controlar el major nombre de variables possible utilitzant un nombre reduït de 

paràmetres i activitats de control. L’estratègia proposada es basa principalment en l’anàlisi 

de mostres de control i de calibratge, i en l’ús del patró intern en el cas dels mètodes 
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cromatogràfics. Sobre aquesta base, s’han definit els paràmetres que permeten controlar la 

qualitat dels procediments analítics estudiats i els seus criteris d’acceptació.  

Encara que en general les activitats de CIQ són molt similars per a tots els mètodes 

qualitatius, l’objectiu del mètode, cribatge o confirmació, és una de les principals diferències 

a tenir en compte a l’hora de definir els procediments de control adequats per a cada 

mètode.  

Mostres de control i calibratge  

L’anàlisi de materials de referència és la principal estratègia en la pràctica del CIQ tant per a 

mètodes quantitatius com qualitatius.  

Composició del lot analític 

El CIQ de mètodes d’anàlisi qualitatiu es basa fonamentalment en dades generades en el 

context d’una sèrie o lot analític. En cada lot analític les mostres són analitzades en 

condicions constants de tal manera que els errors sistemàtics produïts durant l’anàlisi siguin 

molt petits (NCCLS, 1991; Thompson i Wood, 1995). Cada lot analític ha de tenir prou 

consistència per si mateix com per poder ésser avaluat de manera independent. Per 

aconseguir-ho, és especialment rellevant definir tant el tipus i quantitat de mostres de 

control i/o calibratge com el nombre màxim de mostres a analitzar. En general, el número de 

mostres de control depèn de la longitud del lot analític. Tal i com recomanen la majoria de 

guies de CIQ, en procediments de cribatge al menys un 10% del total de mostres que 

formen un lot analític són mostres de control, i sempre inclouen com a mínim una mostra de 

control positiva i una negativa (NCCLS, 1991; Thompson i Wood, 1995; Standards Australia, 

1995; Ferrara i cols., 1998; DHHS, 2001; SOFT/AAFS, 2002). Tanmateix, alguns 

procediments de control antidopatge estudiats requereixen la incorporació de més d’un tipus 

de mostres de control, tant positives com negatives, per tal de controlar diferents variables 

del procés analític (p.e. la contaminació en diferents parts del sistema, l’eficiència de la 

hidròlisi de conjugats, o la derivatització en l’etapa de preparació de les mostres). A més a 

més, per a aquells analits que tenen definida una concentració de tall i requereixen ser 

quantificats, s’inclou una mostra de calibratge al procediment de cribatge.  

El control de la qualitat és especialment crític en el cas dels mètodes de confirmació. 

Això afecta directament a la composició dels lots analítics, que per a aquest tipus de 

procediments incorporen habitualment un nombre més elevat de mostres de control i de 
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calibratge. Generalment, s’inclouen diferents tipus de mostres de control negatives (blanc 

d’orina, blanc de reactius, blanc de derivatització, dissolvent, etc.) per controlar les possibles 

fonts de contaminació del sistema, mostres de control positives amb matriu amb diferents 

nivells de concentració dels analits, o mostres de control positives sense matriu com els 

patrons de derivatització, que permeten tenir un control més directe del procés de 

derivatització. Existeixen diverses propostes respecte el tipus i número de mostres de control 

i/o de calibratge que han d’incloure els lots analítics en procediments de confirmació. En 

aquest sentit, els laboratoris de control antidopatge segueixen les recomanacions de les 

autoritats esportives internacionals (IOC, 1998). 

Característiques de les mostres de control 

En control antidopatge, generalment les mostres de control i de calibratge no estan 

disponibles comercialment i han de ser preparades al propi laboratori. Les mostres 

preparades han de complir els requisits de qualsevol material de referència pel que fa a  

homogeneïtat i estabilitat i, sempre que sigui possible, han de ser representatives de les 

mostres reals pel que fa a la composició de la matriu i a l’interval de concentracions dels 

analits (NCCLS, 1991; Thompson i Wood, 1995). Així, amb comptades excepcions, les 

mostres de control i calibratge utilitzades en procediments de control antidopatge es 

preparen utilitzant blanc d’orina com a matriu. Només en determinats casos, com el del 

calibratge d’esteroides anabolitzants endògens, la dificultat de disposar d’orina lliure 

d’aquestes substàncies fa que la mostra de control s’hagi de preparar utilitzant una matriu 

alternativa (p.e. aigua) o sense matriu, és a dir, per derivatització directa dels analits.  

Pel que fa a la composició, degut a l’elevat nombre d’analits que s’han de determinar 

en alguns procediments de cribatge, les mostres de control positives han de contenir un gran 

nombre de substàncies en comparació amb el que és habitual en altres àrees de la 

toxicologia analítica. Això fa que sigui necessari un control estricte de la preparació que 

asseguri la qualitat del material preparat. A més de ser un punt clau en l’estratègia analítica 

del control antidopatge, la llarga llista de substàncies controlades és també un dels principals 

inconvenients amb què es troben els laboratoris a l’hora de plantejar el CIQ, ja que no es 

disposa de patrons de tots els analits i metabòlits, i per tant, no tots poden ser inclosos en 

les mostres de control. Aquest punt és especialment crític en el cas dels mètodes de 

confirmació, en els que la identificació inequívoca d’una substància es basa en la comparació 

del resultat obtingut a la mostra real amb el resultat d’una mostra de control positiva 

analitzada en paral�lel. Per solucionar aquest problema, l’ús com a mostres de control de 
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mostres clíniques, és a dir, mostres d’orina d’estudis d’excreció recollides desprès de 

l’administració del fàrmac a voluntaris sans, és una pràctica acceptada (IOC, 1998; WADA, 

2004a).  

Composició de les mostres de control positives 

La composició dels controls positius és un dels aspectes més rellevants de l’estratègia de CIQ 

dels procediments qualitatius de control antidopatge, ja que són les principals eines de què 

es disposa per al control d’alguns passos claus tant de l’etapa de preparació de les mostres 

(p.e. hidròlisi, derivatització etc.) com de l’anàlisi instrumental. 

En procediments de cribatge, per verificar que s’assoleix una sensibilitat adequada 

durant el treball de rutina és indispensable analitzar mostres de control amb concentracions 

de les substàncies iguals o properes al límit de detecció o a la concentració mínima requerida 

(WADA, 2004c), i incloure sempre els analits més crítics (amb problemes d’extracció, de 

cromatografia, etc.). Aquesta és una recomanació compartida en totes les guies de CIQ, 

aplicable tant als mètodes qualitatius com quantitatius (DHHS, 1994; Thompson i Wood, 

1995; Westgard, 2003). De fet, alguns autors basen la seva estratègia per controlar el 

funcionament de mètodes d’anàlisi qualitatius en la comparació d’una mostra de control 

negativa amb una mostra positiva que contingui els analits a una concentració lleugerament 

per sobre del límit de detecció (Valcárcel, 2000; Aderjan, 2000; SOFT/AAFS, 2002). L’anàlisi 

de mostres de control amb diferents concentracions dels analits és també una pràctica 

recomanada per monitoritzar el procediment al llarg de tot l’interval de concentracions dels 

analits (Thompson i Wood, 1995; NCCLS, 1991; Westgard, 2003). Tanmateix, l’elevat 

nombre de substàncies que han de cobrir els laboratoris de control antidopatge dificulta en 

gran mesura l’aplicació d’aquesta pràctica, que es redueix als analits més crítics o 

representatius de cada procediment.  

En procediments de confirmació, es fan servir mostres de control que contenen 

únicament la substància d’interès amb una concentració similar a l’obtinguda amb el mètode 

de cribatge. Segons els criteris d’identificació de substàncies proposats pel COI, la 

concentració d’analit a la mostra de control no ha de diferir en un factor superior a 5 la 

concentració obtinguda amb el mètode de cribatge per tal de disminuir la influència de la 

matriu i de diferents paràmetres instrumentals en les abundàncies relatives dels ions en EM 

(IOC, 1998). A més, donat que el comportament del temps de retenció en cromatogràfica de 

gasos capil�lar és depenent de la concentració (Polletini, 1999), és necessari que la 



El control intern de la qualitat en mètodes d’anàlisi qualitatius 

117  

concentració d’analit a la mostra a confirmar i a la mostra de referència sigui similar per 

evitar el risc d’obtenir un resultat falsament negatiu.   

Localització de les mostres de control a la seqüència d’anàlisi 

L’ordre d’injecció de les mostres és important a l’hora de controlar els errors que poden tenir 

lloc durant l’anàlisi instrumental. Els controls es poden situar tant de manera aleatòria al llarg 

de la seqüència d’anàlisi com de manera fixa (p.e. a l’inici de la sèrie, de manera periòdica, o 

al final de la sèrie). Cada tipus d’emplaçament proporciona informació diferent. 

L’emplaçament aleatori proporciona una millor estimació de la imprecisió analítica, mentre 

que una o més mostres de control situades a intervals fixos durant tota la sèrie permeten 

detectar la deriva del sistema (NCCLS, 1991).  

En el cas dels procediments de cribatge, les mostres de control i de calibratge es 

localitzen a l’inici de la seqüència analítica. Això permet controlar el funcionament del 

sistema des del començament de l’anàlisi. D’altra banda, en el cas dels mètodes 

cromatogràfics, no és necessari disposar les mostres de control de manera aleatòria ja que el 

patró intern proporciona una estimació de la imprecisió analítica i permet detectar la deriva 

del sistema. Tampoc existeix un criteri definit a l’hora d’establir l’ordre d’anàlisis quan 

existeix més d’una mostra de control. Generalment, si el lot inclou un blanc de derivatització 

o del dissolvent utilitzat per reconstituir els extractes, aquest es col�loca al començament de 

la seqüència d’injecció per tal de verificar l’absència de contaminació deguda al sistema 

cromatogràfic. L’anàlisi del blanc de matriu abans de les mostres reals per assegurar 

l’absència d’arrossegament entre les mostres de control positives i les mostres reals és 

també un procediment habitual de CIQ (Ferrara, 1998; Standards Australia, 1995; Thompson 

i Wood, 1995). Aquesta recomanació pren especial rellevància en el cas de les confirmacions. 

L’ordre d’injecció proposat per l’ILAC (ILAC, 1997), la Comissió Europea (European 

Commission, 2002) i pel COI (IOC, 1998) inclou l’anàlisi d’una mostra de control negativa 

abans i desprès de la mostra a confirmar per tal d’evitar la contaminació entre mostres.  

El patró intern 

L’ús del patró intern és una pràctica habitual en mètodes cromatogràfics per controlar i 

millorar la precisió i exactitud de les determinacions. Generalment s’utilitzen substàncies amb 

propietats químiques similars a les dels analits. L’ús com a patró intern de formes 

isotòpiques estables dels analits és una pràctica especialment recomanada per a mètodes 
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quantitatius, ja que augmenta la precisió de la quantificació. En control antidopatge l’ús del 

patró intern és obligatori per a tots els procediments cromatogràfics (IOC, 1998). En el cas 

dels procediments qualitatius, l’addició del patró intern compensa no només de pèrdues en 

l’extracció de les mostres si no que permet el control de la repetibilitat dels temps de 

retenció i la resposta del detector. Això constitueix un element molt important de control 

intern de la qualitat. A més a més, en la majoria de procediments cromatogràfics el patró 

intern és un element clau per al control d’alguns dels passos més importants en el procés de 

preparació de les mostres, com és el cas de la hidròlisi dels conjugats o la derivatització. L’ús 

com a patró intern d’anàlegs deuterats conjugats dels analits és un mètode directe de 

controlar l’eficiència d’hidròlisi en totes les mostres analitzades (Geyer i cols., 1998). 

Gràfics de control 

Sens dubte, l’activitat més característica associada amb el CIQ és l’ús de gràfics de control. 

La simplicitat i utilitat a l’hora de detectar tendències en el treball analític fa que s’hagin 

descrit una àmplia varietat de gràfics de control per a mètodes quantitatius de rutina. Per 

tant, sembla necessari estendre l’ús d’aquests gràfics a l’anàlisi qualitatiu, tenint en compte 

les adaptacions necessàries (Ríos i cols., 2003). En el cas del control antidopatge, l’ús de 

gràfics de control està limitat a unes poques substàncies per a les quals s’ha definit una 

concentració de tall com a criteri de positivitat. La baixa prevalença de resultats positius fa 

que els procediments de confirmació per a aquests analits s’apliquin amb molt poca 

freqüència, i l’ús de gràfics de control no sigui viable. Tanmateix, totes les substàncies que 

requereixen ser quantificades estan incloses en mostres de calibratge en el mètode de 

cribatge corresponent. En aquests casos sí que ha estat possible utilitzar gràfics de control 

de tipus Shewhart per a monitoritzar l’exactitud dels resultats obtinguts en la quantificació. 

Els gràfics de Shewhart s’han aplicat també al CIQ de mètodes qualitatius com els tests 

d’ELISA. En aquest cas, s’han seguit els criteris per a la construcció dels gràfics de control 

per a mètodes quantitatius descrits a la literatura (Westgard, 1981), però utilitzant la relació 

de senyals (variació de la densitat òptica del control positiu respecte el control negatiu) com 

a paràmetre de CIQ en lloc de concentracions (Jiménez i cols., 2000). 

Criteris d’avaluació 

Els resultats dels paràmetres de CIQ avaluats en les mostres de control i en el patró intern 

s’utilitzen per jutjar la qualitat dels resultats analítics, si és necessari un sistema de correcció, 
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i si s’haurien d’acceptar o rebutjar les dades obtingudes per a les mostres reals analitzades. 

Tot això fa que sigui molt important basar la interpretació d’aquestes dades en criteris 

objectius. Aquests criteris estan perfectament definits en el cas dels mètodes quantitatius, on 

la concentració de l’analit determinada a les mostres de control permet monitoritzar 

l’exactitud i precisió dels resultats obtinguts i aplicar principis estadístics. Existeixen dues 

grans aproximacions per avaluar les dades de CIQ en aquest tipus de mètodes. La primera 

consisteix en utilitzar un criteri fix. En aquest cas, generalment la concentració de l’analit 

mesurada en la mostra de control no ha de diferir en més d’un 20% de la concentració real. 

La segona aproximació és l’ús de gràfics de control, habitualment gràfics de Shewhart, i 

regles de control per avaluar els resultats. En canvi, en el cas del mètodes qualitatius no 

existeix un criteri clar per avaluar les dades de CIQ. A la literatura generalment aquests 

criteris es redueixen simplement a la verificació del contingut de les mostres de control, és a 

dir, verificar que el resultat de les mostres de control positives i negatives és ‘positiu’ i 

‘negatiu’, respectivament (Thompson i Wood, 1995; SOFT/AAFS, 2002). En aquest context, 

és clara la necessitat d’establir un criteri que permeti una avaluació sistemàtica de les dades 

de CIQ.   

En el treball presentat en aquest capítol es proposa realitzar l’avaluació de les mostres 

de control negatives seguint els criteris de verificació de la selectivitat/especificitat aplicats 

en la validació de mètodes analítics (ICH, 1992). Aquest consisteix en comprovar l’absència 

de pics interferents al temps de retenció de les substàncies d’interès. En el cas dels controls 

positius, s’avalua la presència de totes les substàncies contingudes en la mostra. Tanmateix, 

per tal de demostrar que els analits s’identifiquen correctament han de complir determinats 

criteris de qualitat. En mètodes cromatogràfics qualitatius el CIQ es porta a terme 

principalment emprant dades cromatogràfiques com l’àrea o alçada de pic, raó d’àrea/alçada 

entre la substància i el seu patró intern corresponent, simetria de pic, i temps de retenció 

absoluts i relatius. Per a cada procediment analític s’han establert quins d’aquests 

paràmetres permeten controlar la qualitat del sistema analític i s’han definit els seus criteris 

d’acceptació. Alguns dels criteris proposats s’han establert en base a requisits definits per 

organismes competents en diferents àmbits de l’anàlisi, principalment del control antidopatge 

i l’anàlisi de residus, per a la identificació de substàncies per cromatografia (CL o CG) i EM 

(ILAC, 1997; AOARC, 2002; European Commission, 2002; FDA, 2003; WADA, 2003b).  

El temps de retenció és un paràmetre característic de cada substància i per tant, un 

dels principals criteris d’identificació. Molts organismes reguladors han establert criteris de 

tolerància màxima a les desviacions en els temps de retenció, absolut o relatiu, de l’analit en 
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la mostra real respecte la substància de referència en una mostra de control analitzada en 

paral�lel. En general, la màxima desviació permesa oscil�la entre el 0.5% de la Comissió 

Europea (European Commission, 2002) i el 2% de l’FDA (FDA, 2003) en CG, i entre el 2.5% i 

el 5% per CL. De fet, la CG capil�lar proporciona una millor reproduïbilitat en els temps de 

retenció que la CL, i per tant, s’apliquen criteris més restrictius (Van Eenoo i Delbeke, 2004). 

Actualment, la WADA accepta uns màxims de tolerància relativa de l’1% o ± 0.2 min per CG 

i del 2% o ± 0.4 min per CL. El temps de retenció és també el principal criteri d’identificació 

de les substàncies contingudes en les mostres de CIQ positives utilitzades en procediments 

qualitatius de control antidopatge. Per a cada procediment, s’han definit valors de referència 

dels temps de retenció (absoluts o relatius) de cada analit i s’han establert criteris 

d’acceptació per a la desviació respecte el valor de referència acceptat. Aquests criteris 

varien principalment en funció de l’objectiu del procediment (cribatge o confirmació). En 

general, per als mètodes de cribatge de rutina s’accepten desviacions de ± 2% respecte els 

valors de referència. En el cas de l’avaluació de mostres positives s'apliquen criteris més 

restrictius i es segueixen les recomanacions fixades pels organismes reguladors en control 

antidopatge (IOC, 1998; WADA, 2003b).  

En el cas del patró intern també s’ha establert un criteri d’acceptació per a la variació 

del temps de retenció respecte el valor de referència. A més, per a cada procediment analític 

s’ha establert l’àrea o alçada mínima que ha d’assolir per tal de garantir una sensibilitat 

adequada. En aquest cas, un criteri fix d’acceptació basat en valors absoluts d’àrees o 

alçades de pic (p.e. desviacions d’un 20% o de ± 2 o 3 desviacions estàndard (s) respecte un 

valor de referència) no es va considerar adequat. En EM, la matriu i altres paràmetres 

instrumentals poden influir en les abundàncies relatives dels diferents ions de l’espectre. Així 

doncs, els valors absoluts d’àrees o alçades de pic són molt variables i s’obtindrien intervals 

d’acceptació molt amplis i per tant, amb poc valor diagnòstic per al CIQ. 

 

Pel que fa als gràfics de Shewhart, s’ha establert l’interval de ±3s de la mitjana com a criteri 

d’acceptació (NCCLS, 1991; Thompson i Wood, 1995). En l’avaluació d’aquest tipus de 

gràfics es poden aplicar criteris més restrictius com l’interval de ±2s de la mitjana o les 

regles de Westgard (Westgard i cols., 1981), però en el cas dels procediments de cribatge 

aquest criteri s’ha considerat adequat ja que manté la proporció tant de falsos negatius com 

de falsos positius en límits acceptables per a aquest tipus de procediments. En el cas dels 

tests d’ELISA estudiats, aquest criteri es va ampliar fins a 4 desviacions estàndard degut a la 

variabilitat intrínseca dels reactius d’ELISA utilitzats (Jiménez i cols., 2000). 
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En resum, en aquest capítol s’han discutit alguns dels aspectes principals dels procediments 

seleccionats per establir un sistema de CIQ adreçat a mètodes qualitatius utilitzats en 

l’anàlisi de control antidopatge. Els paràmetres de CIQ i els criteris d’acceptació proposats 

permeten establir un sistema de CIQ adequat per als procediments qualitatius, tant de 

cribatge com de confirmació, utilitzats en l’anàlisi de control antidopatge.  
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5.1.  INTRODUCCIÓ 

 

La participació en assaigs d’aptitud i l’ús regular de materials de referència són, entre 

d’altres, dos dels requeriments dels laboratoris d’assaig per assegurar la qualitat dels 

resultats segons la norma ISO/IEC 17025. Tanmateix, en l’àmbit del control antidopatge 

pràcticament no existeixen materials de referència disponibles comercialment, i són els 

propis laboratoris els que han de preparar aquests materials per utilitzar-los tant com a 

materials d’assaig en exercicis d’intercomparació, com en el control intern de la qualitat dels 

procediments de rutina. En qualsevol cas, quan es preparen materials d’assaig s’ha de 

garantir que compleixin una sèrie de requisits bàsics com són l’homogeneïtat i l’estabilitat del 

material preparat (Thompson i Wood, 1993). Tot i les referències explícites en els diversos 

documents i guies adreçades a la preparació de materials de referència al compliment 

d’aquests requisits (ISO, 2000d), no s’ha descrit a la literatura un protocol estandarditzat per 

a la realització d’aquest tipus d’estudis.  

 

Conèixer les dades d’estabilitat dels analits en fluids biològics és crític per a la interpretació 

dels resultats analítics. Les pèrdues d’analit degut a la degradació tèrmica o química, al 

metabolisme enzimàtic, hidròlisis, o la presència de compostos interferents degut a una 

severa degradació de la matriu poden tenir lloc degut a unes condicions incorrectes de 

transport, manipulació o emmagatzematge de les mostres. Com a conseqüència de la 

inestabilitat de l’analit, la fiabilitat dels resultats analítics es pot veure greument 

compromesa. A més de ser un requisit obligatori en la preparació de materials de referència i 

materials d’assaig per a estudis d’intercomparació, l’obtenció de dades d’estabilitat pot 

ajudar també a explicar discrepàncies entre re-anàlisis d’una mateixa mostra, i pot servir per 

determinar els límits de temps que s’han d’imposar entre la recollida i l’anàlisi de mostres 

d’estudis farmacocinètics, o per identificar les condicions òptimes de conservació de mostres 

en laboratoris d’anàlisi de drogues d’abús, laboratoris forenses o de control antidopatge. En 

els darrers anys, l’avaluació de l’estabilitat s’ha proposat també com un dels paràmetres 

fonamentals en la validació de mètodes bioanalítics (FDA, 2001). Totes aquestes raons 

posen de manifest l’especial rellevància que té per als laboratoris, no només de control 

antidopatge si no en tot l’àmbit de la toxicologia analítica, disposar de protocols adequats 

per preparar materials d’assaig i realitzar estudis d’estabilitat en matrius biològiques. 

 



Preparació de materials d’assaig, estudis d’estabilitat i d’homogeneïtat 

 

126 

La toxicologia analítica ha estat una de les àrees que més dades d’estabilitat de fàrmacs i 

drogues en matrius biològiques ha aportat a la literatura (Levine i cols., 1990; Moody i cols. 

1999). L’estabilitat en matrius biològiques d’algunes drogues d’abús i els seus metabòlits 

com morfina, cocaïna, fenciclidina, derivats del cànnabis, o derivats de l’amfetamina, entre 

d’altres, ha estat àmpliament estudiada ja que la seva presència en aquestes matrius pot 

comportar conseqüències legals molt importants per a la persona implicada. Des de l’any 

1988 la guia del NIDA ‘Mandatory Guidelines for Federal Workplace Drug Testing Programs’ 

obliga els laboratoris que treballen en l’àmbit de l’anàlisi de drogues d’abús en el món laboral 

a conservar les mostres reportades com a positives a una temperatura igual o inferior a -

20ºC durant un període de temps mínim d’un any (NIDA, 1988). Aquest fet va incrementar 

l’interès dels laboratoris de toxicologia analítica per estudiar l’estabilitat de drogues d’abús en 

matrius biològiques. En control antidopatge és igualment important assegurar que la 

inestabilitat dels analits no afectarà els resultats analítics durant el període de temps en què 

les mostres poden ser reanalitzades (WADA, 2003a). Això és especialment crític per a aquells 

analits per als que s’ha establert una concentració de tall com a criteri de positivitat.   

Tot i les similituds amb l’anàlisi de drogues d’abús, pràcticament no s’han publicat 

estudis d’estabilitat d’agents dopants en matrius biològiques. També és escassa en general la 

literatura dedicada a la part de preparació de materials de referència, especialment pel que 

fa a l’elaboració de protocols per realitzar estudis d’homogeneïtat i d’estabilitat en matrius 

biològiques. En aquest capítol es descriuen els protocols experimentals i els criteris 

d’avaluació proposats per realitzar estudis sistemàtics d’homogeneïtat i estabilitat dels analits 

en mostres preparades per ser utilitzades com a material d’assaig en exercicis 

d’intercomparació o en el CIQ de rutina dels procediments de control antidopatge. 

 

L’adequació dels protocols proposats s’ha avaluat estudiant l’estabilitat de 12 substàncies: 

cafeïna, efedrina, norefedrina, metilefedrina, pseudoefedrina, norpseudoefedrina (catina), 

amfetamina, metamfetamina, 3,4-metilendioximetamfetamina (MDMA), 3,4-

metilendioxiamfetamina (MDA), i els glucurònids de testosterona (T) i epitestosterona (E). 

Tant la cafeïna com els derivats de l’efedrina i de l’amfetamina estan o han estat incloses en 

la llista de substàncies prohibides en control antidopatge com a agents estimulants, mentre 

que l’abús de T està prohibit pels seus efectes anabolitzants. A diferència de l’anàlisi de 

drogues d’abús, els resultats analítics de la troballa d’amfetamines en control antidopatge és 

reportat de manera qualitativa. En canvi per a la cafeïna i les efedrines s’han establert 

concentracions de tall com a criteri per informar mostres positives.  Aquest és el cas també 
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de la relació entre la T i l’E i la concentració d’E en orina. Els resultats dels estudis 

d’estabilitat realitzats es presenten en aquest capítol.   

5.2.  MATERIALS I MÈTODES 

 

5.2.1. Preparació de materials d’assaig per a exercicis d’intercomparació 

 

Preparació de mostres addicionades 

Les mostres que contenien cafeïna, derivats d’efedrina i d’amfetamina van ser preparades 

enriquint orina blanca amb solucions patró dels analits. Les concentracions nominals dels 

analits continguts es resumeixen a la Taula  5.1.  

 

Taula 5.1. Mostres preparades per realitzar els estudis 

d’estabilitat i concentracions dels analits: mostres 

addicionades. 

Mostra Substància Concentració 
nominal 

Mostra 1 Caffeine 14 µg/ml 

Mostra 2 Ephedrine 12 µg/ml 

Norephedrine 30 µg/ml 
Mostra 3 

Methylephedrine 12 µg/ml 

Cathine 5 µg/ml 
Mostra 4 

Pseudoephedrine 30 µg/ml 

Amphetamine 1000 ng/ml 
Mostra 5 

MDA 1000 ng/ml 

Methamphetamine 1000 ng/ml 
Mostra 6 

MDMA 1000 ng/ml 

 

 

Per preparar les mostres es va fer servir orina blanca lliure de substàncies prohibides. La 

mostra de cafeïna (mostra 1), va ser preparada a partir d’orina lliure de cafeïna obtinguda de 

voluntaris sans. La resta de mostres van ser preparades amb orina blanca d’origen comercial 

(Bio-Rad Laboratories, Irvine, CA, USA) estabilitzada amb azida sòdica (0.1%, p/v). La 

mostra d’orina lliure de cafeïna es va estabilitzar amb la mateixa concentració d’azida sòdica. 

El pH de la mostra 6 es va ajustar a 5.5 afegint gota a gota una solució d’àcid clorhídric 0.1 

M. Per tal d’eliminar el possible sediment, les orines es van filtrar a través de tres filtres de 

diferents característiques: un filtre de membrana de cel�lulosa reforçada de 90 mm de 
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diàmetre, 100 µm d’espessor i un 75% de porositat, i dos filtres de fibra de vidre amb un 

90% de porositat, un de 90 mm de diàmetre i 380 µm d’espessor i l’altre de 75 mm de 

diàmetre i 1200 µm d’espessor mínim (Millipore Ibérica, Barcelona, Espanya). 

Les mostres es van preparar afegint el volum necessari de les solucions patró d’1 

mg/ml dels analits per obtenir les concentracions finals indicades a la Taula 5.1. 

 

Preparació de mostres clíniques 

Es va preparar una mostra amb glucurònids de T i E (mostra 7) a partir de l’administració 

controlada de T a dos voluntaris. Els subjectes seleccionats per realitzar aquest estudi van 

ser voluntaris sans, adults, de sexe masculí. En total es van administrar dues dosis de 100 

mg de T enantat (Testoviron Depot-100, Shering, Madrid, Espanya) per via intramuscular a 

cada subjecte. Desprès de l’administració del fàrmac es van recollir mostres d’orina en 

intervals de 12 hores fins al 6è dia, i de 24 hores del 7è al 10è dia. Les orines es van guardar 

a –20ºC fins al seu anàlisi. Els estudis d’excreció van ser realitzats segons el protocol 

d’assaigs clínics número 2000/1145/I, aprovat pel Comitè Ètic d’Investigació Clínica de 

l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària (CEIC-IMAS). 

Totes les fraccions d’orina recollides es van analitzar segons el procediment de 

confirmació de la relació T/E en orina per CG/EM. Un cop analitzades, es van seleccionar les 

fraccions que contenien una concentració d’E glucurònid superior a 20 ng/ml i un quocient 

entre les concentracions de T i E superior a 5 per formar part de la barreja final. El pH de la 

mostra preparada es va ajustar a 5.5 afegint gota a gota una solució d’àcid clorhídric 0.1 M. 

El sediment de l’orina es va eliminar per filtració seguint el procediment descrit a l’apartat 

anterior abans d’analitzar-la per determinar les concentracions finals de glucurònids de T i E 

indicades a la Taula 5.2. 

 

Taula 5.2. Mostres preparades per realitzar els estudis 

d’estabilitat i concentracions dels analits: mostres clíniques. 

Mostra Substància Concentració  
final 

Testosterone glucuronide 171 ng/ml 
Mostra 7 

Epitestosterone glucuronide 19 ng/ml 
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Aliquotatge estèril 

Un cop preparades, les mostres d’orina van ser filtrades a través d’un filtre esterilitzant de 

membrana de fluorur de polivinilidè modificat de 0.22 µm de grandària de porus (Millipore 

Ibérica, Barcelona, Espanya), i distribuïdes en alíquotes en condicions estèrils sota una 

campana de flux laminar. Les alíquotes que s’havien de conservar a 37ºC, 4ºC i –20ºC es 

van distribuir en tubs de polipropilè (Vidra Foc, Barcelona, Espanya) prèviament esterilitzats 

en autoclau. Les alíquotes emmagatzemades a –80ºC es van distribuir en criotubs estèrils 

(Nalge Nunc International, Roskilde, Dinamarca). 

 

Liofilització 

Una part de cada una de les mostres preparades va ser enviada al laboratori Cardiff 

Bioanalytical Services Ltd. (Cardiff, UK) per a la seva liofilització. Les mostres, que havien 

estat guardades a –20ºC desprès de la seva preparació, van ser enviades per missatger en 

gel sec per assegurar la seva conservació en condicions òptimes de temperatura durant el 

transport.  

 

5.2.2. Protocols 

Protocol per a l’estudi de l’absorció dels analits en els filtres esterilitzants 

Prèviament a la preparació final de les mostres utilitzades en els estudis d’estabilitat, es va 

avaluar la possible adsorció dels analits al filtre esterilitzant utilitzat en el procés 

d’aliquotatge de les mostres.  

Per realitzar aquest estudi es van preparar 500 ml de cada una de les mostres seguint 

el mateix procediment descrit a l’apartat anterior. Es va separar una alíquota de 50 ml abans 

de sotmetre la mostra a la filtració estèril, desprès de la qual es van recollir 9 alíquotes més 

de 50 ml.  L’alíquota separada abans de la filtració (0-50 ml) i 4 alíquotes més, recollides a 

intervals regulars durant la filtració (100-150 ml, 200-250 ml, 350-400 ml, 450-500 ml), van 

ser analitzades seguint el procediment analític corresponent. 

 

Protocol d’estudi de l’homogeneïtat de materials d’assaig 

L’homogeneïtat de les mostres preparades per realitzar els estudis d’estabilitat va ser 

avaluada analitzant en paral�lel 5 alíquotes escollides a l’atzar un cop distribuïdes i envasades 

en les condicions finals de conservació.  
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Protocol d’estudis d’estabilitat 

El protocol proposat inclou l’avaluació de l’estabilitat dels analits en diferents condicions de 

conservació a llarg i a curt termini, i en mostres sotmeses a diversos cicles de congelació i 

descongelació: 

 
 Mostres Temperatura Temps 

Estabilitat a curt termini Orina líquida 37ºC (-20ºC) 3, 7 dies 

Orina líquida 4ºC -20ºC (-80ºC) 
Estabilitat a llarg termini 

Orina liofilitzada 4ºC 
1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24 mesos 

Estabilitat als cicles C/D Orina líquida -20ºC 1, 2, 3 cicles C/D 

 

Estabilitat a curt termini 

L’estabilitat a curt termini es va estudiar en mostres d’orina conservada a 37ºC. Per tal 

d’assolir i mantenir la temperatura adequada durant tot l’assaig les mostres es van 

emmagatzemar en una estufa d’incubació a temperatura controlada (37±2ºC). Una part de 

les alíquotes de la mostra es van emmagatzemar també a -20ºC com a condició de 

referència. Les mostres es van analitzar un cop preparades i després de 3 i 7 dies de 

conservació.  

Les alíquotes que havien de servir per avaluar l’estabilitat dels analits en mostres 

conservades durant 3 dies a 37ºC es van retirar passat aquest període de temps de l’estufa 

d’incubació i es van congelar a -20ºC fins a l’anàlisi. Després de 7 dies es van retirar la resta 

d’alíquotes i es van congelar també a -20ºC fins a l’anàlisi, en cas que aquest no es pogués 

realitzar immediatament. Totes les alíquotes de la mostra van ser analitzades en el mateix 

assaig.  

Estabilitat a llarg termini 

L’estabilitat a llarg termini es va estudiar en mostres d’orina (líquida) conservada a 4ºC i       

-20ºC, i en orina liofilitzada conservada a 4ºC. Una part de les alíquotes de la mostra es van 

emmagatzemar també a -80ºC com a condició de referència per a l’avaluació de les dades 

d’estabilitat. Les mostres es van analitzar un cop preparades (temps 0) i després de 1, 2, 3, 

6, 9, 12, 18 i 24 mesos.  
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Estabilitat als cicles de congelació i descongelació 

L’estabilitat als cicles de congelació/descongelació (C/D) es va estudiar en mostres d’orina 

conservades a -20ºC. Les mostres es van analitzar desprès de ser sotmeses a 3 cicles de 

C/D. Per realitzar un cicle de C/D, la mostra es congelava a -20ºC durant aproximadament 1 

hora. Passat aquest temps es deixava descongelar a temperatura ambient. Aquest procés es 

va repetir successivament fins a  obtenir mostres sotmeses a 2 i 3 cicles de congelació i 

descongelació. 

 

A la Taula 5.3 es presenta un resum de les condicions de temps i temperatura descrites en 

aquest apartat. 

 

Taula 5.3. Resum del protocol experimental proposat per realitzar estudis d’estabilitat d’agents 

dopants en matrius biològiques.  

Temperatura de conservació 

-80ºC  4ºC -20ºC 4ºC 37ºC Assaig Període de 
temps 

 C/D 0 C/D 1 C/D 2 C/D 3 Liofilitzada Liquida  

Assaig 1 Mes 0 1 1 1 1 1 - - - 

Assaig 2 Mes 0, Dia 3 - - - - - - - 1 

Assaig 3 Mes 0, Dia 7 - - - - - - - 1 

Assaig 4 Mes 1 1 - 1 - - 1 1 - 

Assaig 5 Mes 2 1 - 1 - - 1 1 - 

Assaig 6 Mes 3 1 - 1 - - 1 1 - 

Assaig 7 Mes 6 1 - 1 - - 1 1 - 

Assaig 8 Mes 9 1 - 1 - - 1 1 - 

Assaig 9 Mes 12 1 - 1 - - 1 1 - 

Assaig 10 Mes 18 1 - 1 - - 1 1 - 

Assaig 11 Mes 24 1 - 1 - - 1 1 - 

 

En tots els assaigs realitzats es va mesurar el pH de les mostres a les diferents condicions 

d’estabilitat estudiades.  

 

5.2.3. Anàlisi de les mostres 

Les mostres es van analitzar seguint el procediment corresponent utilitzat per al control 

antidopatge de rutina. En tots els casos es van utilitzar mètodes quantitatius prèviament 

validats.  
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El valor de concentració dels analits va ser determinat mitjançant el seu anàlisi per 

quintuplicat. Per a tots els assaigs l’anàlisi de les mostres es va realitzar en les millors 

condicions de repetibilitat possibles, és a dir, tots els replicats de cada condició d’estabilitat 

eren analitzats en la mateixa seqüència d’anàlisi. En tots els estudis realitzats els 5 replicats 

de cada condició estudiada eren distribuïts de manera aleatòria en la seqüència d’anàlisi per 

evitar possibles errors sistemàtics com a conseqüència de la deriva del sistema 

cromatogràfic. 

 

5.2.4. Càlculs 

Prèviament a la determinació del valor mig de concentració, es va aplicar el test de Dixon 

per a un nivell de significació p=0.05 per a la detecció de valors aberrants entre els 5 

replicats de les mostres analitzades (Miller i Miller, 2002).  

 

Tots els càlculs descrits en aquest apartat es van realitzar també utilitzant el quocient de les 

àrees de l’analit i el patró intern en lloc de concentracions. 

 

Absorció dels analits en els filtres esterilitzants 

L’avaluació de l’adsorció dels analits al filtre esterilitzant es va realitzar comparant el valor de 

concentració de l’alíquota sense filtrar, amb els valors obtinguts per a les alíquotes 

obtingudes després de la filtració. La comparació estadística es va realitzar aplicant el test 

d’anàlisi de la variància (ANOVA) d’un factor (p=0.05) als 5 replicats de cada alíquota.  

 

Homogeneïtat 

L’avaluació de l’homogeneïtat de la mostra es va realitzar comparant estadísticament els 

resultats de les 5 alíquotes analitzades aplicant també una ANOVA d’un factor (p=0.05) als 5 

replicats de cada alíquota. 

 

Estabilitat a llarg termini 

L’avaluació de les dades d’estabilitat a llarg termini es va realitzar comparant els resultats 

obtinguts per a cada condició estudiada amb un valor de referència. Les dades es van 

avaluar utilitzant com a referències:  
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- la concentració inicial (C0), i 

- la concentració obtinguda a partir d’una alíquota de la mostra conservada a -80ºC i 

analitzada en paral�lel a la resta de condicions (C-80ºC). 

 

Per a cada condició de conservació estudiada es va calcular el valor mig de concentració del 

quintuplicat de les alíquotes de la mostra (CT), i el quocient entre aquesta concentració i 

l’obtinguda per a l’alíquota de la mostra conservada a -80ºC (RT=CT/C-80ºC).  

La comparació estadística dels valors de concentració respecte el valor de referència 

(C0 i C-80ºC) es va realitzar aplicant l’ANOVA d’un factor (p=0.05) als 5 replicats de cada 

alíquota. Per a cada condició de conservació estudiada es va calcular també el percentatge 

de variació de la concentració de l’analit respecte el valor de referència. Un cop finalitzats 

tots els assaigs d’estabilitat es va realitzar un anàlisi de tendències calculant la regressió 

lineal de les concentracions (CT) i dels quocients de concentracions (RT) respecte el temps 

per a cada una de les condicions estudiades.   

 

Estabilitat a curt termini 

Per avaluar l’estabilitat dels analits a curt termini es van comparar els valors de concentració 

obtinguts per a les alíquotes de la mostra que havien estat conservades durant 3 i 7 dies a 

37ºC amb l’alíquota de referència, conservada a -20ºC. 

La comparació estadística es va realitzar aplicant el test d’anàlisi de la variància 

(ANOVA) d’un factor (p=0.05). També es va calcular el percentatge de variació de la 

concentració de l’analit després de 3 i després de 7 dies de conservació a 37ºC respecte el 

valor concentració de l’alíquota de referència. 

 

Estabilitat als cicles de congelació i descongelació 

Per avaluar l’estabilitat dels analits als cicles de C/D es van comparar els resultats de les 

mostres que no havien estat sotmeses a cap cicle de congelació/descongelació (C/D 0), amb 

les mostres sotmeses a 1, 2 i 3 cicles (C/D 1, C/D 2 i C/D 3). 

La comparació dels valors de concentració de les mostres sotmeses als diferents cicles 

C/D respecte el valor de referència (C/D 0) es va realitzar també aplicant l’ANOVA d’un factor 

(p=0.05) i calculant el percentatge de variació de la concentració de l’analit després de cada 

cicle respecte el valor de referència. 
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Tots els càlculs estadístics van ser realitzats utilitzant el paquet estadístic SPSS 2001 per a 

Windows, versió 11.5.1 (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). 

5.3.  RESULTATS 

Els diferents protocols proposats per a la preparació i verificació de materials d’assaig i els 

resultats més rellevants de la seva aplicació a la preparació de materials d’assaig, 

especialment adreçats al control antidopatge, s’han descrit a les següents publicacions: 

 

C. Jiménez, R. Ventura, J. Segura, R. de la Torre. Protocols for stability and homogeneity 

studies of drugs for its application to doping control. Anal Chim Acta. 2004;515:323-331.

  

C. Jiménez, R. Ventura, J. Williams, J. Segura, R. de la Torre. Reference materials for 

analytical toxicology including doping control: freeze-dried urine samples. Analyst. 2004; 

129:449-455. 

 

R. Ventura, C. Jiménez, N. Closas, J. Segura, R. de la Torre. Stability studies of selected 

doping agents in urine: Caffeine. J Chromatogr B. 2003;795:167-177. 

 

C. Jiménez, R. de la Torre, J. Segura, R. Ventura. Stability studies of testosterone and 

epitestosterone glucuronides in urine. Rapid Commun Mass Spectrom. 2006;20:850-864. 

 

C. Jiménez, R. de la Torre, J. Segura, R. Ventura. Stability studies of amphetamine and 

ephedrine derivatives in urine. J Chromatogr B. 2006;843:84-93. 
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http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TF4-4CFV6C6-1&_user=1517318&_coverDate=07%2F12%2F2004&_rdoc=10&_fmt=summary&_orig=browse&_srch=doc-info(%23toc%235216%232004%23994849997%23506316%23FLA%23display%23Volume)&_cdi=5216&_sort=d&_docanchor=&view=c&_ct=15&_acct=C000053451&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1517318&md5=3ee366b7efe9ab09d5c2f04007ea60a2
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Nota. Dades completes de l’article: 
C. Jiménez, R. Ventura, J. Williams, J. Segura, R. de la Torre, “Reference materials for 
analytical toxicology including doping control: freeze-dried urine samples”. Analyst, 2004, (5), 
449-455, DOI: 10.1039/b310111h - Reproduced by permission of The Royal Society of 
Chemistry 
http://www.rsc.org/publishing/journals/AN/article.asp?doi=b310111h 
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5.4.  DISCUSSIÓ 

Preparació de materials d’assaig 

Com s’ha comentat al llarg d’aquesta memòria, un dels principals condicionants del control 

antidopatge és l’elevat nombre de substàncies que els laboratoris han de controlar de forma 

rutinària. Això, entre d’altres implicacions, planteja problemes logístics importants, ja que 

l’obtenció de patrons analítics certificats és especialment difícil, sobretot per a aquelles 

substàncies específiques del control antidopatge però amb nul impacte en terapèutica en 

general, i molt especialment els seus productes metabòlics. Aquest fet, unit a la necessitat 

de disposar de materials de referència biològics, fa que els laboratoris hagin de realitzar 

estudis d’excreció reals en voluntaris sans per obtenir aquests materials.   

Protocol d’estudi de retenció al filtre esterilitzant 

L’ús de condicions estèrils que impedeixin el creixement de microorganismes contaminants 

és habitual quan es preparen materials de referència amb matrius biològiques. 

L’esterilització de l’orina requereix la filtració amb un sistema de bombeig que fa passar la 

mostra a través d’un filtre esterilitzant. En el context de la preparació de mostres per a la 

realització de programes de control extern de la qualitat de drogues d’abús s’han publicat 

dades de l’adsorció d’algunes substàncies (p.e. 11-nor-9-carboxi-∆9-tetrahidrocanabinol) en 

aquest tipus de filtres (Segura i cols., 1989; Badia i cols., 1998). L’analit present a la mostra 

tendeix a adsorbir-se al filtre fins a saturar-lo. Aquest fenomen pot alterar l’homogeneïtat de 

les diferents alíquotes de la mostra filtrada, comprometent d’aquesta manera la fiabilitat dels 

resultats. L’estudi de la retenció al filtre esterilitzant proposat en aquest treball per a la 

preparació de materials estèrils permet determinar si es produeix aquest fenomen i establir 

el volum mínim de mostra que s’ha de descartar al començament del procés de filtració 

esterilitzant.  

Protocol d’homogeneïtat 

Generalment les mostres utilitzades en exercicis d’intercomparació, així com els materials de 

referència, es preparen en grans volums que són distribuïts en alíquotes per al seu ús final. 

Donat que pràcticament tots els materials tenen un cert grau d’heterogeneïtat, és necessari 

verificar si, pel que fa a les propietats d’interès (p.e. concentració o resposta d’un 



Preparació de materials d’assaig, estudis d’estabilitat i d’homogeneïtat 

 

183 

determinat analit), les diferencies entre unitats (i, si és necessari, entre submostres de la 

mateixa unitat) romanen dintre de límits acceptables. El protocol proposat en aquest treball, 

inclou només l’avaluació de l’homogeneïtat entre diferents unitats (alíquotes) del material 

preparat. Donada la naturalesa del material no s’ha considerat rellevant estudiar 

l’homogeneïtat dintre d’una mateixa alíquota, ja que la possible heterogeneïtat es pot 

eliminar per simple manipulació de la mostra, com p.e. agitar l’envàs abans de fer-la servir 

(European Commission, 1997).  

 

Seguint les recomanacions de l’ISO (ISO/IEC, 1997a; ISO, 2006), les alíquotes analitzades 

per avaluar l’homogeneïtat de la mostra es van seleccionar a l’atzar i després de ser 

envasades en la seva forma final. El protocol proposat implica l’anàlisi d’un 5% del total i un 

mínim de 5 unitats del material preparat. Per a volums de mostra més grans que els que es 

consideren en aquest treball (aproximadament 1 L d’orina), es recomana verificar al menys 

un 10% de les unitats (US Department of Defense, 1957).  

 

El protocol d’estudis d’estabilitat 

Condicions d’estabilitat estudiades 

S’han descrit molts factors que poden influir en l’estabilitat de drogues d’abús i fàrmacs en 

matrius biològiques. La temperatura, el temps de conservació, el tipus de matriu, la 

concentració de la substància, el pH de la mostra, l’addició de preservatius, o el material de 

l’envàs que conté la mostra en són alguns exemples. Portar a terme estudis d’estabilitat 

tenint en compte tots aquests factors resultaria una feina complexa i laboriosa, especialment 

en l’àmbit del control antidopatge degut a l’elevat nombre d’analits a determinar i a la 

complexitat dels procediments d’anàlisi. Per aquesta raó, el protocol que s’ha proposat en 

aquest treball s’ha limitat a estudiar les condicions més habituals de conservació de 

materials d’assaig i materials de referència amb matrius biològiques en els laboratoris 

analítics, amb especial atenció al cas del control antidopatge. Així, l’estabilitat dels analits 

s’ha estudiat a llarg termini (fins a 24 mesos) en mostres d’orina conservades a 4ºC i -20ºC, 

temperatures habituals de conservació de les mostres de control antidopatge, i en mostres 

d’orina liofilitzada conservades a 4ºC, procediment habitual en la preparació de materials de 

referència, ja que permet allargar la caducitat i assegura l’estabilitat de les mostres durant el 

transport i la distribució. A més a més, a diferència de la majoria d’estudis d’estabilitat 

descrits a la literatura, el protocol presentat en aquest treball proposa l’anàlisi en paral�lel 
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d’una alíquota de la mostra conservada en condicions de referència. Amb aquesta finalitat es 

van utilitzar alíquotes de la mostra conservades a -80ºC, temperatura a la que es considera 

que la degradació tèrmica o microbiològica dels analits i de la matriu és molt poc probable 

(European Commission, 1997). 

També s’ha avaluat l’estabilitat en condicions de degradació accelerada, és a dir, 

mostres d’orina conservades a 37ºC durant 7 dies. Aquest assaig reprodueix les condicions 

amb què les mostres es poden trobar en casos extrems, p.e. en el cas dels exercicis 

d’intercomparació durant el transport entre el laboratori preparador i el laboratori participant 

en l’assaig, o entre el lloc de recollida de la mostra i el laboratori d’anàlisi en el cas de les 

mostres de control antidopatge. Finalment, donat que habitualment les mostres biològiques 

utilitzades com a material de referència per al control de qualitat es conserven en 

congeladors a -20ºC, també s’ha considerat rellevant avaluar l’estabilitat dels analits després 

de ser sotmesos a diversos cicles de congelació i descongelació.  

A diferència de la majoria d’estudis d’estabilitat publicats a la literatura, d’abast limitat 

tant pel que fa a les condicions de conservació estudiades com a la durada, el protocol 

proposat en aquell treball permet realitzar un estudi sistemàtic de l’estabilitat dels analits en 

diferents condicions de conservació, i l’establiment de criteris d’avaluació de les dades 

adequats en funció de les característiques dels mètodes analítics emprats en l’estudi.  

 

L’adequació dels protocols proposats s’ha avaluat estudiant l’estabilitat de 12 substàncies 

representatives de l’anàlisi de control antidopatge: cafeïna, efedrina, norefedrina, 

metilefedrina, pseudoefedrina, norpseudoefedrina (catina), amfetamina, metamfetamina, 

metilendioximetamfetamina (MDMA), metilendioxiamfetamina (MDA), T i E. Actualment, 

cafeïna, norefedrina, i pseudoefedrina no estan incloses en la llista de substàncies 

prohibides (WADA, 2005), però formen part del programa de seguiment de la WADA que 

permet detectar patrons d’abús en el món de l’esport d’algunes substàncies que han estat 

excloses recentment de la llista (WADA, 2005c). 

En aquesta selecció, es van incloure substàncies representatives en quant als criteris 

d’avaluació de mostres reals, tant qualitatius com quantitatius (substàncies amb 

concentració de tall); que requereixen diferents procediments de preparació de la mostra, 

p.e. tipus d’extracció, hidròlisi i derivatització; i que s’analitzen utilitzant diferents tècniques 

instrumentals (CL-UV, CG-NPD i CG-EM). 
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Avaluació de les dades d’estabilitat 

Els resultats obtinguts en els estudis realitzats ens han permès establir un criteri clar i 

sistemàtic d’avaluació de les dades d’estabilitat, especialment rellevant per al cas dels 

estudis d’estabilitat a llarg termini.  

 

A la literatura, la comparació de les dades obtingudes al llarg del temps amb la concentració 

inicial es presenta com l’aproximació més habitual per avaluar l’estabilitat d’un determinat 

analit. Tanmateix, en aquest treball s’ha estudiat també la proposta d’utilitzar una alíquota 

de la mostra conservada en condicions de referència i analitzada en paral�lel a la resta de 

condicions com a alternativa per evitar problemes derivats principalment de la metodologia 

analítica emprada en l’estudi.  

En un primera aproximació, les dades d’estabilitat obtingudes per als 12 analits 

estudiats es van avaluar prenent com a referència tant la concentració inicial (C0) com la 

concentració de l’alíquota de referència (C-80ºC). L’anàlisi dels resultats obtinguts mostra que, 

en molts els casos, s’obtenien diferències estadísticament significatives (p>0.05) per a 

variacions molt petites en la concentració de l’analit respecte la concentració de referència 

(tant C0 com C-80ºC). Aquestes variacions eren en molts casos inferiors a la precisió intra-

assaig del mètode, i per tant, podrien ser degudes a la metodologia analítica i no a la 

inestabilitat de l’analit. Aquests resultats suggereixen que per a mètodes analítics amb bona 

reproductibilitat, les dades d’estabilitat es poden avaluar comparant amb la concentració 

inicial. En canvi, per a mètodes analítics amb una precisió més baixa, diferències elevades 

respecte la concentració inicial poden ser degudes a l’imprecisió de l’assaig més que a una 

degradació significativa de l’analit. En aquests casos, l’ús d’una mostra de referència, 

conservada en condicions òptimes i analitzada en paral�lel a les mostres objecte d’estudi 

proporciona una informació molt més fiable sobre l’(in)estabilitat real de l’analit. Tenint en 

compte això, els criteris d’avaluació de les dades d’estabilitat es van establir en base a la 

precisió dels mètodes analítics utilitzats. Segons aquests criteris, l’analit es considera 

inestable en una condició de conservació determinada en el següents casos:  

- quan els resultats es comparen amb la concentració inicial d’analit, les diferències 

respecte el valor inicial han de ser superiors a la precisió intermèdia del mètode a la 

concentració estudiada; i 

- quan es compara respecte la concentració de la mostra conservada a -80ºC i analitzada 

en paral�lel, les diferències han de ser superiors a la repetibilitat (precisió intra-assaig) 

del mètode analític. 
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L’anàlisi de tendències que s’ha realitzat també com a part de l’avaluació de 

l’estabilitat a llarg termini permet controlar qualsevol desviació respecte els valors de 

referència, indicatiu de la degradació dels analits a la mostra estudiada.  Teòricament, si 

l’analit és estable durant tot el període de temps estudiat, el pendent de la regressió lineal 

és igual a zero. Si la concentració d’analit disminueix al llarg del temps, el pendent de la 

regressió seria negatiu i significativament diferent de zero. 

 

En control antidopatge s’utilitzen majoritàriament mètodes qualitatius tant per al cribatge 

com per a la confirmació de mostres positives, i només alguns compostos, per als que les 

autoritats esportives han establert concentracions de tall, necessiten ser quantificats. En 

aquest context, la realització d’estudis d’estabilitat d’agents dopants implicaria el 

desenvolupament de mètodes quantitatius innecessaris per al control antidopatge de rutina. 

Per aquest motiu, el desenvolupament de protocols per avaluar l’homogeneïtat i l’estabilitat 

de materials d’assaig que no requereixen l’aplicació de mètodes quantitatius és especialment 

rellevant en l’àmbit del control antidopatge.  

L’existència d’una relació lineal entre el senyal del detector i la concentració permet 

utilitzar la resposta del detector (quocient entre les àrees de l’analit i del patró intern) en lloc 

de la concentració per realitzar els càlculs que permeten avaluar l’estabilitat de l’analit. Els 

resultats presentats en aquest treball mostren que la proposta d’avaluar les dades 

d’estabilitat utilitzant una alíquota del mateix material, conservada en condicions de 

referència (C-80ºC) i analitzada en paral�lel a les de la resta de condicions avaluades, permet 

realitzar estudis d’estabilitat de substàncies dopants utilitzant mètodes d’anàlisi qualitatius. 

En cap cas s’han trobat diferències en els resultats obtinguts entre els càlculs realitzats 

utilitzant valors de concentració, o la relació de senyals de l’analit i el patró intern. Els 

estudis realitzats han permès avaluar la bondat d’aquesta aproximació en diferents sistemes 

cromatogràfics: CL-UV utilitzat en l’estudi de l’estabilitat de la cafeïna, CG-NPD per a les 

efedrines i CG-EM en el cas de les amfetamines i els glucurònids de T i E.   

 

Resultats d’estabilitat 

Estabilitat de materials d’assaig liofilitzats 

La recuperació després del procés de liofilització es calcula habitualment comparant la 

concentració de la mostra liofilitzada amb la concentració nominal. Una baixa recuperació 

pot ser deguda a errors en la preparació de les mostres o a pèrdues durant el procés de 
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liofilització. La comparació amb alíquotes no liofilitzades de la mostra conservades a -80ºC 

permeten la detecció de possibles problemes que poden tenir lloc durant el procés de 

liofilització. De fet, en comparació amb les mínimes diferencies de concentració (inferiors al 

5%) trobades per a la majoria de compostos estudiats, es van trobar diferències de fins a 

un 18% per a l’amfetamina i fins a un 10% en el cas de la norpseudoefedrina (catina). 

Aquestes diferències es mantenen constants durant tot el període de temps de l’estudi 

d’estabilitat (fins a 24 mesos), indicant que la pèrdua dels analits era deguda al procés de 

liofilització i no a la inestabilitat de l’analit en la mostra liofilitzada. 

La preparació de materials de referència certificats liofilitzats en l’àmbit de les drogues 

d’abús s’ha descrit a la literatura (Craft i cols., 1989; Ellerbe i cols, 1993; Tai i cols., 1996; 

Stevenson i Boisvenue, 1996). Tot i que per a algunes substàncies s’ha descrit la pèrdua 

d’analit durant el procés de liofilització, aquest fenomen no ha rebut una atenció especial. 

Tanmateix, aquest pot ser un problema a tenir en compte en el cas del control antidopatge 

o en l’àmbit de les drogues d’abús quan es preparen materials de referència liofilitzats de 

substàncies per a les que s’ha establert una concentració de tall com a criteri de positivitat 

(De la Torre i cols., 1997). Per a aquestes substàncies es recomana l’ús de mostres de 

control intern de la qualitat amb concentracions de l’analit un 25% superior a la 

concentració de tall. També les mostres utilitzades en programes de control extern de la 

qualitat han de contenir concentracions un 20% per sobre del valor de tall per assegurar 

que la variabilitat analítica no afectarà el criteri de decisió (WADA, 2004a). Per aquesta raó, 

quan es preparen materials de referència o materials d’assaig, tant per al control intern de 

la qualitat dels laboratoris com per al seu ús en programes de control extern de la qualitat, 

és molt important tenir en compte les possibles pèrdues en la concentració d’analit durant el 

procés de liofilització.  

D’altra banda, en les mostres preparades amb orina blanca d’origen comercial es va 

observar un augment d’una unitat de pH desprès de la reconstitució de les alíquotes 

liofilitzades, que es mantenia constant al llarg de tot el període d’estudi. Aquest fenomen es 

pot atribuir a la pèrdua o degradació durant el procés de liofilització de sals tamponants 

contingudes en l’orina d’origen comercial. Aquests canvis de pH poden tenir implicacions 

importants per a alguns metabòlits de substàncies dopants que es troben en l’orina en 

forma de conjugat (p.e. glucurònids), l’estabilitat dels quals està molt relacionada amb el pH 

del medi (de la Torre i cols., 2001).  
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Els resultats obtinguts en aquest treball mostren la necessitat de realitzar estudis de 

viabilitat per avaluar el comportament de cada analit i estar alerta dels possibles problemes 

que poden tenir lloc durant el procés de liofilització. D’altra banda, també s’ha comprovat 

l’estabilitat dels analits en mostres d’orina liofilitzada, confirmant així la seva idoneïtat per 

ser utilitzades com a materials d’assaig. 

Estabilitat de materials d’assaig no liofilitzats 

Els resultats d’estabilitat obtinguts per a cada una de les substàncies estudiades es 

discuteixen a les publicacions científiques corresponents presentats a l’apartat de Resultats 

d’aquest capítol: cafeïna al J. Chromatgr. B, 2003;  efedrines i amfetamines al J. 

Chromatogr. B, 2006; glucurònids de T i E al Rapid Commun. Mass Spectrom., 2006.  

En resum, les dades obtingudes en els diferents estudis realitzats en aquest treball 

demostren l’estabilitat dels analits en mostres d’orina esterilitzada en les diferents condicions 

de temps i temperatura avaluades. Només en el cas de la T i l’E es va observar una lleu 

disminució de la concentració dels analits desprès de 7 dies de conservació a 37ºC degut a 

la hidròlisi espontània dels conjugats, que, tanmateix, no afecta la relació entre les 

concentracions de T i E. Segons aquests resultats, les mostres d’orina que contenen cafeïna, 

anàlegs de l’efedrina i de l’amfetamina, o glucurònids de T i E preparades per ser utilitzades 

com a  materials d’assaig, es poden conservar durant al menys 24 mesos en les condicions 

de temperatura menys exigents, és a dir, a 4ºC.   

Aquests resultats demostren l’adequació dels protocols proposats tant per a la 

preparació de materials d’assaig com per a la realització d’estudis d’estabilitat en matrius 

biològiques. 
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Validació de mètodes d’anàlisi qualitatius 

1. S’ha proposat un protocol per a la validació de mètodes d’anàlisi qualitatius, especialment 

adreçat a la validació de mètodes cromatogràfics, que compleix els requeriments 

d’estàndards de qualitat com la norma ISO/IEC 17025 i de guies de validació de mètodes 

elaborades per diferents organismes oficials nacionals i internacionals.  

2. El protocol proposat es basa en l’avaluació, en un únic assaig, de la 

selectivitat/especificitat, el límit de detecció, el rendiment d’extracció i la repetitivitat del 

mètode analític. Per a cada un d’aquests paràmetres s’han definit els criteris d’avaluació 

de les dades i d’acceptació dels resultats tenint en compte els requisits del control 

antidopatge així com l’objectiu del mètode analític (cribatge/confirmació).  

3. Els resultats dels estudis de validació presentats mostren la importància de l’efecte 

matriu a l’hora d’obtenir una estimació correcta del rendiment d’extracció. 

4. El protocol proposat ha demostrat ser adequat, en termes de cost i temps, per a la 

validació de mètodes analítics complexos i amb un elevat nombre d’analits a determinar, 

com és el cas del control antidopatge. 

Procediments de control intern de qualitat de mètodes d’anàlisi qualitatius  

5. En base a l’estudi dels factors que afecten la qualitat dels resultats analítics, s’han definit 

els paràmetres de control intern de qualitat dels mètodes d’anàlisi qualitatius de control 

antidopatge, així com els seus criteris d’acceptació. 

6. El control intern de la qualitat de mètodes d’anàlisi qualitatius cromatogràfics s’ha basat 

en el treball en lots analítics, en l’ús de mostres de control i calibratge, i en l’ús del patró 

intern. El càlcul de diferents paràmetres a partir de dades cromatogràfiques (àrea/alçada 

pic, raó d’àrea/alçada entre la substància i el seu patró intern corresponent, simetria de 

pic, temps de retenció absoluts i relatius) permet controlar tots els factors que afecten la 

qualitat dels resultats.  

7. Donat que en control antidopatge generalment les mostres de control i calibratge no es 

troben disponibles comercialment, la seva preparació i verificació és especialment crítica 

per a la correcta aplicació dels procediments de control intern de qualitat. Les mostres de 

control per a l’anàlisi antidopatge s’han de preparar usant orina com a matriu, els analits 
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han d’estar presents a concentracions properes als límits de detecció, i han d’incloure 

sempre els analits més crítics. 

Preparació de materials d’assaig, estudis d’estabilitat i d’homogeneïtat 

8. S’han elaborat protocols per a la preparació de mostres que seran utilitzades com a 

materials d’assaig en exercicis d’intercomparació o com a materials de referència en 

l’àmbit del control antidopatge. Es tracta de protocols per a la preparació tant de mostres 

addicionades com de mostres clíniques obtingudes després de l’administració de fàrmacs 

a voluntaris sans. 

9. S’han elaborat protocols per estudiar l’homogeneïtat i l’estabilitat d’aquests materials. Les 

condicions d’estabilitat estudiades reflecteixen les situacions més probables en què es 

podran trobar les mostres quan siguin usades com a materials d’assaig o de referència. 

Implica l’avaluació de l’estabilitat a curt i llarg termini de mostres líquides conservades a 

diferents temperatures i als cicles de congelació/descongelació, i l’estudi de l’estabilitat 

de mostres liofilitzades a llarg termini. Els protocols proposats estan especialment 

adreçats a mostres que seran utilitzades en l’àmbit del control antidopatge. Tanmateix, 

els protocols elaborats poden servir com a referència per a realitzar aquest tipus 

d’estudis en altres àrees de la química analítica, especialment en l’àmbit de l’anàlisi de 

drogues d’abús o la toxicologia forense. 

10. S’han proposat criteris d’avaluació de resultats dels estudis d’estabilitat i d’homogeneïtat 

basats en la precisió del mètode analític. En els estudis d’estabilitat es recomana analitzar 

una mostra conservada en condicions de referència al mateix temps que les mostres 

conservades en les condicions d’estudi. Aquest plantejament permet evitar problemes en 

mètodes amb una baixa precisió inter-assaig quan es compara respecte la concentració 

inicial d’analit a la mostra, i el que és més rellevant, permet realitzar estudis d’estabilitat 

utilitzant mètodes d’anàlisi qualitatius, ja que s’utilitza la senyal de l’analit en lloc de la 

concentració per realitzar l’avaluació de les dades obtingudes. Això. 

11. La idoneïtat dels protocols dissenyats s’ha verificat en mostres de cafeïna, de derivats 

d’amfetamina (amfetamina, metamfetamina, MDMA i MDA) i d’efedrines (norefedrina, 

norpseudoefedrina, efedrina, pseudoefedrina, i metilefedrina), i de glucurònids de 

testosterona i epitestosterona. 
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12. S’ha comprovat que les mostres liofilitzades conservades a 4ºC són estables fins a 18 

mesos. Es van observar pèrdues durant el procés de liofilització per a alguns dels analits 

més volàtils (amfetamina i norpseudoefedrina), i un augment del pH del medi en mostres 

preparades amb orina d’origen comercial. Els resultats obtinguts mostren la necessitat de 

realitzar estudis de viabilitat per a avaluar el comportament de cada analit i estar alerta 

dels possibles problemes que poden tenir lloc durant el procés de liofilització, ja que 

poden comprometre severament la qualitat del material preparat. 

13. S’ha demostrat que la cafeïna, els derivats d’amfetamina i els d’efedrina en orina 

conservada a 4ºC i -20ºC són estables fins a 24 mesos, a 37ºC durant 7 dies i als cicles 

de congelació/descongelació. Els glucurònids de testosterona i epitestosterona van 

mostrar ser estables en orina conservada a 4ºC i -20ºC fins a 22 mesos, i als cicles de 

congelació/descongelació, però es va observar una disminució en la concentració després 

de 7 dies de conservació a 37ºC degut a la hidròlisis parcial dels conjugats amb àcid 

glucurònic.  
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Biaix (Bias): 

‘Diferència entre el valor esperat dels resultats d’una mesura i el valor de referència 
acceptat.’  

Nota: El biaix és l’error sistemàtic en contrast amb l’error aleatori. 

[ISO, 1993e] 

Especificitat (Specificity): 

a) ‘Capacitat d’un mètode de mesurar només allò que es vol mesurar.’  

b) ‘Incidència de resultats vertaderament negatius obtinguts quan s’aplica un procediment a 
mostres que no contenen l’analit.’  

[UNDCP, 1999] 

Error de la mesura (Measurement error):  

‘Resultat d’una mesura menys el valor verdader del mesurand.’  

Nota: Ja que el valor verdader no es pot determinar, a la pràctica s’utilitza un valor verdader 
convencional.   

 [ISO, 1993d] 

Error aleatori (Random error):  

‘Resultat d’una mesura menys el valor de la mitjana resultant d’un nombre infinit de mesures 
del mateix mesurand realitzades en condicions de repetibilitat.’ 

Nota: L’error aleatori és igual a l’error total menys l’error sistemàtic. Donat que només es poden 
realitzar un nombre finit de mesures, només és possible realitzar una estimació de l’error aleatori. 

[ISO, 1993d] 

Error sistemàtic (Systematic error):  

‘Mitjana resultant d’un nombre infinit de mesures del mateix mesurand realitzades en 
condicions de repetibilitat menys el valor verdader del mesurand.’  

[ISO, 1993d] 

Exactitud (Accuracy):  

‘Grau de concordança entre el resultat d’una mesura i el valor de referència acceptat.’  

Nota: Quan s’aplica a un conjunt de resultats, implica una combinació de components aleatoris i un 
component d’error sistemàtic comú. 

[ISO, 1993e] 
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Fals negatiu (False positive):  

‘Resultat que indica l’absència d’analit quan, en realitat, aquest analit és present a la mostra 
analitzada.’ 

[UNDCP, 1999] 

Fals positiu (False negative):  

‘Resultat que indica la presència d’analit quan, en realitat, aquest analit és absent a la 
mostra analitzada.’ 

[UNDCP, 1999] 

Incertesa (Uncertainty): 

‘Estimació unida al resultat de l’assaig que caracteritza l’interval de valors dins dels quals es 
pot assegurar que es troba present el valor verdader.’  

[ISO, 1993e] 

‘Estimació que caracteritza la dispersió dels valors que pot ser raonablement atribuïda al 
mesurand.’ 

[ISO, 1993d] 

Interval de linealitat (Linear Range): 

‘Interval de concentracions de l’analit en el qual el mètode proporciona resultats 
proporcionals a la concentració de l’analit.’ 

[Eurachem, 1998] 

Interval de treball (Working range):  

‘Conjunt de valors pels quals l’error de l’instrument de mesura es troba dintre dels límits 
especificats.’ 

   [Eurachem, 1998] 

Linealitat (Linearity):  

‘Capacitat d’un mètode de proporcionar resultats que són, directament o mitjançant 
transformació matemàtica ben definida, proporcionals a la concentració d’analit a la mostra.’  

[UNDCP, 1999] 

Límit de detecció (Limit of detection):  

‘Concentració mínima d’un analit que pot ser detectada amb una certesa estadística 
raonable.’  

[Eurachem, 1998] 
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Límit de quantificació (Limit of quantitation):  

‘Concentració mínima d’analit en una mostra que pot ser quantificada amb una precisió i 
exactitud adequades.’ 

[ICH, 1994] 

Precisió (Precision):  

‘Grau de concordança entre els resultats de mesures independents obtinguts en condicions 
ben definides.’   

[ISO, 1993e] 

Precisió intermèdia (Intermediate precision): 

‘Expressa la variació entre laboratoris: diferents dies, diferents analits, diferents equips, etc.’ 

[ICH, 1994] 

Recuperació (Recovery): 

‘Fracció d’analit addicionat a la mostra d’assaig que s’obté després d’efectuar l’anàlisi.’ 

[Eurachem, 1998] 

Repetibilitat (Repeatibility):  

‘Grau de concordança entre els resultats de mesures independents d’un mateix analit 
obtingudes en condicions de repetibilitat, és a dir, amb el mateix mètode en mostres 
idèntiques en el mateix laboratori pel mateix operador utilitzant els mateixos equips en un 
període curt de temps.’  

[UNDCP, 1999] 

Reproductibilitat (Reproducibility):  

‘Grau de concordança entre els resultats de mesures independents d’un mateix analit 
obtingudes en condicions de reproductibilitat, és a dir, amb el mateix mètode en mostres 
idèntiques en diferents laboratoris amb diferents operador utilitzant diferents equips.’   

[UNDCP, 1999] 

Resistència (Ruggedness): 

‘Mesura de la capacitat d’un procediment analític capacitat d’un procediment analític per a 
resistir petits canvis incontrolats o no intencionats en les seves condicions operatives.’  

[UNDCP, 1999] 
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Robustesa (Robustness):  

‘Mesura de la capacitat d’un procediment analític per a resistir petites variacions però 
deliberades en les condicions del mètode sense que el seu funcionament es vegi alterat.’ 

[ICH, 1994] 

Selectivitat (Selectivity):  

‘Mesura de la capacitat d’un procediment analític per a determinar inequívocament un analit 
en una mescla complexa sense ser interferit per altres components de la mateixa 
(metabòlits, impureses, productes de degradació o compostos inherents a la matriu 
biològica).’ 

[ICH, 1994] 

Sensibilitat (Sensitivity):  

(a) ‘Capacitat del mètode analític de distingir dues quantitats o concentracions d’analit molt 
semblants.’ 

(b) ‘Incidència de resultats vertaderament positius obtinguts quan s’aplica un procediment a 
mostres que contenen l’analit.’ 

[UNDCP, 1999] 

Traçabilitat (Traceability):  

‘Propietat del resultat d’una mesura o el valor d’un estàndard que consisteix en què es pugui 
establir el resultat previsible de la seva comparació directa amb els patrons apropiats, 
generalment nacionals o internacionals, mitjançant una cadena ininterrompuda de 
comparacions reals, totes amb incerteses conegudes.’  

[ISO, 1993d] 

Veracitat (Trueness):  

‘Grau de concordança entre el valor mitjà obtingut a partir d’una sèrie de resultats de 
mesures i un valor de referència acceptat.’  

Nota: la mesura de la veracitat s’expressa normalment en termes de biaix. 

[ISO, 1993e] 
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