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Resum 
 
En els darrers anys hi ha hagut una gran producció i ús de productes de cura personal (PCPs), com sabons, 

cremes solars, fragàncies i repel·lents d’insectes. Aquests compostos presenten una sèrie d’ingredients de 

natura química que es degraden molt lentament o bé romanen intactes. Els estudis previs mostren que els 

romanents d’aquests productes poden acabar arribant al medi ambient a través de l’aigua de riu, afectant 

a les aigües, els fangs i els organismes vius del medi que els envolta, fet pel qual s’ha hagut de regular els 

usos d’alguns o fins i tot prohibir-los.  

En el present estudi s’ha realitzat, en primer lloc, una recopilació bibliogràfica de dades de presència 

ambiental dels diferents PCPs en diferents matrius (aigua, biota, fangs) així com un recull de dades de 

toxicitat ambiental en biota. En segon lloc s’ha realitzat la detecció dels contaminants seleccionats en 

mostres de peixos de Brasil i s’ha realitzat una comparació entre els tres tipus de teixits tractats (múscul, 

fetge i brànquies), per a determinar on s’acumulen més els contaminants seleccionats. També s’ha 

introduït una nova tècnica de detecció de contaminants, que permetria detectar-los de manera més 

acurada. 

 

Abstract 
 

In the last years, there has been a great production and use of Personal Care Products (PCPs), like soaps, 

sunscreens, fragrances and insect repellant. These compounds present a great variety of ingredients of 

chemical nature that has a very small degradation or keep unaltered. Previous studies in this subject show 

that the remaining part of these products can arrive to the environment by river water, affecting the 

waters, sludge and living organisms of the surrounding environment, act for which the use of some of 

these have been regulated or prohibited by law. 

This study, in first place, recompiles data of environmental abundance of the different PCPs in different 

matrix (water, sludge, biota), as well as toxicity data in biota.  In second place, the selected contaminants 

have been detected in samples of Brazilian fishes and it has been performed a comparison between the 

different tissues (muscle, lung and gills) in order to determinate where do the specific contaminants rather 

accumulate. 

Moreover, a new technique of contaminant detection, which could allow more accurate results, has been 

introduced. 
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5Me-BT: 5-Metil-1-H-benzofenona 

AcEt: Acetat d’etil 
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MLOQ: límit de quantificació del mètode 
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PCP: Productes de Cura Personal 
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1. INTRODUCCIÓ ALS PRODUCTES DE CURA PERSONAL 

Els contaminants emergents són, segons l’Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units (EPA), 

substàncies químiques que s’estan trobant actualment en el medi aquàtic i que mai abans 

s’havien trobat, o bé ara es troben en quantitats més elevades, i que no estan regulades. Molts 

d’ells però tenen la capacitat de perdurar en el medi ambient perquè s’acumulen en els 

organismes vius, en els quals es desconeixen els efectes que poden provocar.  

Per altra banda, hi ha substàncies que són fàcilment degradables o eliminables del medi, però 

encara que les quantitats que s’hi aboquen siguin petites, la seva constant introducció no permet 

mai l’eliminació total; aquests són els anomenats contaminants pseudo-persistents.   

Dins dels contaminants emergents pseudo-persistents es troben els Productes de Cura Personal 

(PCPs). 

 

Es defineix com a PCP (Kroon, 2008) qualsevol formulació que és utilitzada per a protegir, tractar, 

netejar o millorar l’aspecte de l’ésser humà.  

 

En l’actualitat, els PCPs tenen molta importància tant a nivell ecològic com de la salut humana i 

també en l’àmbit econòmic. Les indústries dels PCPs produeixen anualment una quantitat molt 

elevada de productes, i cada any en surten de nous. Aquests productes es caracteritzen per estar 

fabricats a partir d’una sèrie d’ingredients que són substàncies tant de tipus natural com 

produïdes per l’home. Les substàncies naturals utilitzades generen un impacte zero o 

pràcticament nul en el medi natural i en la salut, però les substàncies químiques que es venen 

utilitzant des de fa dècades poden provocar efectes nocius tant per a la salut humana com per als 

organismes vius del medi natural. Aquestes substàncies són bioacumulables, es s’acumulen per 

exemple en peixos, principalment en els teixits amb alt contingut lipídic, com per exemple al 

fetge, ja que la majoria d’aquests compostos són lipofílics.  

 Algunes substàncies s’han prohibit en la utilització dels PCPs a diversos països, però hi ha un gran 

ventall de substàncies de les quals encara es desconeix la toxicitat que presenten en el medi 

natural i la salut. Per tot això el tema dels PCPs és de gran interès en l’actualitat. Aquestes dades 

evidencien la necessitat d’inversions importants per tal de identificar nous contaminants 
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emergents, per a la quantificació dels seus nivells de concentració i per a la determinació de la 

toxicitat que podria provoca cadascun d’ells. 

 

El medi aquàtic té molta importància, ja que des de les antigues civilitzacions s’han utilitzat els 

rius no només com a font d’aigua potable i de regadiu en agricultura, sinó també com a medi de 

transport de productes i persones d’unes ciutats a d’altres, com abocadors de residus líquids o 

sòlids. També els rius s’han utilitzat per rentar les robes i estris emprats per les persones.  

Els PCPs poden arribar molt fàcilment al medi aquàtic, ja que existeix un contacte directe amb 

l’aigua quan ens rentem nosaltres o la roba, ens dutxem o ens banyem en el riuo el mar. Aquests 

components són arrossegats a l’aigua que va a parar al riu, i és per aquest motiu que es detecten 

els contaminants en els organismes que conformen els ecosistemes aquàtics. Aquests 

ecosistemes són medis compresos per aigües superficials i subterrànies, que inclouen la flora i 

fauna corresponent, com per exemple, peixos, plantes aquàtiques i algues. Els PCPs un cop 

arriben al medi aquàtic, es poden infiltrar a través dels llots del riu, o bé poden anar a parar a la 

depuradora, on es poden eliminar completa o parcialment  i transformar-se en productes de 

degradació. 

 

A continuació es mostra el cicle de vida dels PCPs en el medi aquàtic i continental, adaptant 

l’esquema de Díaz-Cruz et al., 2004: 
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Figura 1. Cicle de vida dels PCPs en medi aquàtic i continental 

 

A continuació es defineixen els principals grups de PCP: 

 

-Antimicrobians: 

Els antimicrobians o biocides són productes que s’utilitzen en PCPs, com són pastes dentals i 

cremes, en l’eliminació d’agents microbians presents en el cos. Els més comunament utilitzats són 

el Triclosan i el Triclocarban. 

El TCC es un co-contaminant del TCS. Varis estudis han suggerit propietats de disrupció 

endocrina (Ahn et al., 2008; Chen et al., 2008; Hinther et al., 2011). 

En aigües superficials, Esteban et al. (2014) va detectar concentracions de Triclosan i Triclocarban 

en el Riu Manzanares i en el Riu Jarama. El Triclosan va ser detectar en 57 fins a 172 ng/l al 

primer riu, i en 46 fins a 166 ng/l en el segon. De Triclocarban, només es va detectar al 

Manzanares, amb una concentració de 11 ng/l.  

Mottaleb et al. (2009) van detectar valors de 17 fins a 31 ng/g en múscul de peix. 

Braush and Rand (2011) han detectat toxicitats en peixos a 96 hores de 11.6 mg/L per al 

Cashmeran, per al Triclosan fins a 0.602 mg/L, i de triclocarban fins a 0.12 mg/L. 

Aplicació 
humana 

Depuradora 

Indústria 

Residu domèstic 

Abocador Sòl agrícola 

Aigües 
superficials 

Aigües 
subterrànies 

Xarxa 
alimentària 

Aigua potable 

Llots 
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-Repelents d’insectes:  

DEET (N,N-diethyl-meta-toluamide or N,N-diethyl-3-methylbenzamide) és reconegut àmpliament 

com a repel·lent d’insectes des de la seva introducció fa més de 5 dècades. És eficaç contra 

mosquits i altres insectes. El Picaridin [2-(2-hydroxyethyl)-1-piperidinecarboxylic àcid 1- 

methylpropyl ester] és un nou repel·lent per a ús humà (Antwi, 2012). 

 

-Fragàncies:  

Són compostos aromàtics policíclics molt volàtils que s’utilitzen en molts PCPs com ara cremes, 

desodorants, pastes dentals, colònies, per a donar una bona olor o bé un olor a nét de tipus 

asèptic. Les més conegudes són les musk fragàncies 

En aigües superficials, Brausch and Rand (2011) van detectar MK entre 4.8 i 390 ng/L, MX entre 

1.1 i 180 ng/L, Celestolide entre 3.1 i 520 ng/l, Galaxolide entre 64 i 120 ng/l i Tonalide entre 52 i 

6780 ng/L. 

En mostres de peix, Subedi et al. (2011) van detectar Galaxolide en concentració de 81.2 ng/g i 

Tonalide en 5.5 ng/g. 

En múscul de peix, Mottaleb et al. (2009) van detectar Galaxolide en valors compresos entre 234 i 

970 ng/g i Tonalide entre 26 i 97 ng/g. 

 

-Filtres UV:  

Els filtres UV (UV F) o protectors solars són compostos químics que mitiguen els efectes nocius de 

la radiació solar. Aquest grup d’additius és utilitzat en molts PCP així com en molts bens 

industrials per prevenir la pell d’exposició crònica o aguda a la radiació UV i protegir els productes 

de la fotodegradació o engroguiment (Gago-Ferrero et al., 2013a) 

En mostres de riu, Brausch and Rand (2011) van detectar 4MBC entre 2.3 i 545 ng/L, BP3 entre 

2.5 i 175 ng/L, EHMC entre 2.7 i 224 ng/L i OC rntre 1.1 i 4450 ng/L. Esteban et al. (2014) van 

detectar, 1HBenzotriazole en concentració de 263 fins a 1184 ng/l en el Riu Manzanares, i de 97 a 

345 en el riu Jarama. 

En peix, Gago-Ferrero et al. (2013a) van detectar per LC-(ESI+)MS/MS, BP3 fins a 24.3 ng/g, 

EHMC fins a 241.7 ng/g i OC fins a 30.4 ng/g.  
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-Conservants (parabens): 

Els parabens són alquil ésters de làcid p-hidroxibenzòic  i són àmpliament utilitzats com a 

conservants en cosmètica, fàrmacs i productes alimentaris (Andersen, 2008; Eriksson et al., 2008; 

NTP, 2005; Soni et al., 2005). Són molt populars degut a la seva estabilitat, solubilitat en aigua, i 

baixa al·lergenicitat (Andersen, 2008; NTP, 2005; Soni et al., 2005).  

Els més utilitzats són: metilparabens, etilparabens, propilparabens, butilparabens, 

benzilparaben, heptilparabens (Liao,2013). També en son emprats els isobutilparabens i 

isopropilparabens.  

Esteban et al. (2014) va detectar EtP al Manzanares, en 11-16 ng/l, Ramaswamy et al. (2011) van 

detectar peix: MeP entre 0.05 i 3600 ng/g, EtP entre 0.011 i 840 ng/g, PrP entre 0.024 i 1100 ng/g i 

BuP entre 0.003 i 70 ng/g. 

 

Legislació 

 

Qualitat de les aigües 

Amb l’objectiu de poder regular l’ús, explotació i qualitat de les aigües superficials i subterrànies 

de les conques dels rius europeus, es va establir un marc jurídic europeu, l’anomenada Directiva 

2000/60/CE, o més comunament anomenada, Directiva Marc de l’Aigua (WFD). Aquesta directiva 

té com a objectiu, prevenir el deteriorament dels ecosistemes aquàtics, així com promoure un ús 

sostenible de l’aigua basat en la protecció dels recursos hídrics, la reducció progressiva dels 

abocaments, les emissions i l’eliminació de contaminants prioritaris, així com la reducció 

progressiva de la contaminació de l’aigua subterrània. Tanmateix, aquesta directiva contribueix a 

pal·liar els efectes de les inundacions i períodes de sequera. 

 

 

 

Ingredients en Productes de Cura Personal  

També existeix una regulació europea que determina la concentració màxima de diferents 

productes químics en els productes de cosmètica, que estan inclosos en els PCPs. Aquesta 

regulació és la  No 1223/2009, i a mode de resum s’ha elaborat una taula amb els diferents 

ingredients:
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Taula 1: Concentració màxima permesa de PCPs en productes de cosmètica, segons regulació Europea. 

Nom INCI Abreviació CAS Propietat Concentració màxima permesa (%) 

2-Hydroxy-4-
methoxybenzophenone 

Benzophenone-3 BP3 131-57-7 Filtre UV 10 

3-(4-Methylbenzylidene)-d1 
camphor 

4-Methylbenzylidene 
Camphor 

4MBC 36861-47-9 Filtre UV 4 

2-Ethylhexyl 4-methoxycinnamate 
Ethylhexyl 

Methoxycinnamate 
EHMC 5466-77-3 Filtre UV 10 

2-Cyano-3,3-diphenyl acrylic acid, 
2- ethylhexyl ester/ 

Octocrylene OC 6197-30-4 Filtre UV 10 

2-Ethylhexyl 4-
(dimethylamino)benzoate 

Ethylhexyl Dimethyl 
PABA 

OD-PABA 21245-02-3 Filtre UV 8 

Benzyl salicylate Benzyl salicylate BZS 118-58-1 Biocida 0.01 

2-Ethylhexyl salicylate/Octisalate Ethylhexyl Salicylate OS 118-60-5 Biocida 5 

Benzoic acid, 2-hydroxy-, 3,3,5- 
trimethylcyclohexyl ester 

Homosalate HMS 118-56-9 Biocida 10 

3,3'-(1,4-Phenylenedimethylene) 
bis(7, 7-dimethyl-2-oxobicyclo- 

[2.2.1]hept-1-yl-methanesulfonic 
acid) and its salts/Ecamsule 

Terephthalylidene 
Dicamphor Sulfonic Acid 

TDSA 92761-26-7 Biocida 10 

Phenol,2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4- 
methyl-6-(2-methyl-3-(1,3,3,3-

tetramethyl-1-(trimethylsilyl)oxy)-
disiloxanyl)propyl) 

Drometrizole Trisiloxane DTS 155633-54-8 Biocida 15 

Benzoic acid, 4,4-((6-((4-(((1,1- 
dimethylethyl)amino)carbonyl)phe

nyl)amino)-1,3,5-triazine-2,4- 
diyl)diimino)bis-, bis (2-ethylhexyl) 

ester/ 

Diethylhexyl Butamido 
Triazone 

DEBT 154702-15-5 Biocida 10 

2,2'-Methylene-bis(6-(2H-
benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-
tetramethyl- butyl)phenol) 

Methylene Bis-
Benzotriazolyl 

Tetramethylbutylphenol 
MBBT 103597-45-1 Biocida 10 

2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic Phenylbenzimidazole PBSA 27503-81-7 Biocida 8 
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acid and its potassium, sodium and 
triethanolamine salts/ 

Sulfonic Acid 

2,4,6-Trianilino-(p-carbo-2'- 
ethylhexyl-1'-oxy)-1,3,5-triazine 

Ethylhexyl Triazone EHT 88122-99-0 Biocida 5 

2,2'-(6-(4-Methoxyphenyl)-1,3,5- 
triazine-2,4-diyl)bis(5-((2-

ethylhexyl)oxy)phenol) 

Bis-Ethylhexyloxyphenol 
Methoxyphenyl Triazine 

BEMT 187393-00-6 Biocida 10 

1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-
methoxyphenyl)propane-1,3-

dione/ Avobenzone 

Butyl 
Methoxydibenzoylmeth

ane 
BMBM 70356-09-1 Biocida 5 

5-Chloro-2- (2,4- dichlorophenoxy) 
phenol 

Triclosan Triclosan 3380-34-5 Biocida 0.3 

1-(4-Chlorophenyl)-3-(3,4- 
dichlorophenyl) urea (6 ) 

Triclocarban 
Triclocarba

n 
101-20-2 Biocida 0.2 

1-(5,6,7,8- Tetrahydro- 3,5,5,6,8,8,- 
hexamethyl-2- naphthyl)ethan- 1-

one 

Acetyl hexamethyl 
tetralin 

AHTN 1506-02-1 Fragància 
0,1 % excepte: productes hidroalcohòlic: 1 % 

fragància fina: 2,5 % fragància en crema: 0,5 % 
productes d’eliminació per esbandida: 0,2 % 

1,1,2,3,3,6- Hexamethylindan-5-yl 
methyl ketone 

Acetyl Hexamethyl 
indan 

AHDI 15323-35-0 Fragància 2 

5-tert-Butyl- 2,4,6-trinitro- m-
xylene 

Musk xylene 
Musk 
xylene 

81-15-2 Fragància 
1,0 % a fragàncies, 0,4 % a colònies, 0,03 % 

 en altres productes 
4'-tert-Butyl- 2',6'-dimethyl- 3',5'-

dinitroacetophenone 
Musk ketone 

Musk 
ketone 

81-14-1 Fragància 
1,4 % a fragàncies, 0,56 % a colònies, 0,042 %  

en altres productes 

2-Phenoxyethanol  2-PE 122-99-6 Conservant 1 

Methyl p-hydroxybenzoate Methyl parabene MeP 99-76-3 Conservant 0,4 % per éster, 0,8 % per mescles d'ésters 

Ethyl p-hydroxybenzoate Ethyl parabene EtP 120-47-8 Conservant 0,4 % per éster, 0,8 % per mescles d'ésters 

n-Propyl p-hydroxybenzoate n-Propyl parabene n-PrP 94-13-3 Conservant 0,4 % per éster, 0,8 % per mescles d'ésters 

Isopropyl p-hydroxybenzoate i-Propyl parabene i-PrP 4191-73-5 Conservant 0,4 % per éster, 0,8 % per mescles d'ésters 

n-Butyl p-hydroxybenzoate n-Butyl parabene n-BuP 94-26-8 Conservant 0,4 % per éster, 0,8 % per mescles d'ésters 

Isobutyl p-hydroxybenzoate i-Butyl parabene i-BuP 4247-002-3 Conservant 0,4 % per éster, 0,8 % per mescles d'ésters 
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2. OBJECTIUS 

Els objectius generals del present treball consistiran en: i) caracteritzar la pesència i els 

efectes dels filtres solars al medi ambient a partir de la bibliografia disponible fins 

l’actualitat i, ii) determinar la concentració dels diferents filtres solars en mostres de peix 

procedents de Brasil. 

Els objectius específics, són els següents: 

 

• Identificar els filtres solars que estan més presents en el medi ambient i 

determinar els que més es bioacumulen en els peixos. 

• Determinar la xarxa tròfica de biomagnificació dels contaminants. 

• Identificar els mètodes analítics que s’utilitzen per a la seva detecció i 

quantificació.  

• Desenvolupar i validar la metodologia analítica necessària en el cas que es tracta. 

• Determinar experimentalment els compostos seleccionats en peixos que 

analitzarem.  
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3. REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA SOBRE ELS FILTRES UV. 

3.1. Propietats fisicoquímiques 

 

Les propietats fisicoquímiques dels PCPs són molts importants ja que permetran saber on 

es poden trobar en el medi ambient. Així podrem saber la presència i destí ambiental del 

compost (aigua, sediments, biota, etc.) o determinar la seva toxicitat en organismes vius 

(algues, microinvertebrats, peixos, etc.)  

Les propietats fisicoquímiques que s’han considerat importants per a poder realitzar la 

recerca dels PCPs en el medi ambient són:  

- Log Kow. La constant de distribució octanol-aigua (Kow) expressa la partició d’un 

contaminant entre l’aigua i l’octanol en estat d’equilibri. La Kow dóna una estimació de la 

hidrofobicitat o tendència del contaminant a migrar de l’aigua cap a la matèria orgànica (fase 

lipídica). Com més elevat sigui el valor major tendència tindrà el compost a adsorbir-se a la part 

lipídica del medi. La Kow està inversament relacionada amb la solubilitat del compost en aigua. Log 

Kow s’usa en models per estimar factors de bioacumulació i biomagnificació en biota. Malgrat que 

la bioacumulació es vegi influenciada per altres factors, de manera general es considera que un 

contaminant té capacitat de bioacumular-se quan té un log Kow 4-5 (mostrat en la Taula ). 

 

Taula 2. Criteris de potencial bioacumulatiu segons diverses normatives 

Normativa Log Kow 

“Green Chemistry Hazard Traits” Oficina d’avaluació de riscos de la salut i 

del medi ambient (OEHHA) de California
 
 

≥4 

Llei Canadenca per a la protecció del medi ambient (CEPA) ≥5 

Conveni d’Estocolm sobre, contaminants orgànics persistents (POPs). >5 

 

- Solubilitat. La solubilitat és la concentració d’un solut en una solució saturada a una 

temperatura determinada. La solubilitat en aigua mesura la concentració de contaminant en 

l’aigua en estat d’equilibri. És una de les propietats més importants ja que influeix en la mobilitat, 

l’estabilitat i la transferència dels contaminants. 

Tot seguit, s’exposen les propietats fisicoquímiques prèviament descrites dels diferents grups de 

PCPs a tractar:: 
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Els filtres UV, o protectors solars són un grup de contaminants emergents molt importants, ja que 

el seu ús ha incrementat molt en els últims anys com a conseqüència de l’augment en la 

preocupació per les radiacions solars (Gago-Ferrero et al. 2011b). Els filtres UV són compostos 

químics orgànics sintètics, com per exemple, el etilhexil metoxicinnamat; o be inorgànics, filtres 

UV físics, com per exemple el TiO2 (Serpone et al., 2007). Els filtres UV, a part d’estar presents en 

cremes solars, s’inclouen en productes de cura de la pell, maquillatge facial i labial (Maier et al., 

2005; Séhédic et al., 2009).  

Les molècules dels filtres UV orgànics estan formades per un o dos anells aromàtics, units a una 

cadena de longitud variable que presenta diferents graus de saturació. A la taula es poden 

observar les propietats fisicoquímiques de cada filtre UV inclòs en l’estudi. Es pot observar que 

les constants octanol-aigua varien, i en determinats grups se situen entre 5 i 6, com en els 

derivats del àcid salicílic, del cinamat i del càmfor. 
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Taula 3. Propietats fisicoquímiques dels filtres solars considerats en aquesta recerca. 

Nom 
(INCI) 

CAS 
Massa 

molecular 
(g/mol) 

Estructura Log Kow 

Benzofenones 

2,4-Dihydroxybenzophenone 
(BP1) 

131-56-6 214.22 

 

3.17 

Benzophenone 3  
(BP3) 

131-57-7 228.24 

 

3.79 

4-Hydroxybenzophenone  
(4HB) 

1137-42-4 198,22 

 

3.02 

4,4’-Dihydroxybenzophenone 
(4DHB) 

611-99-4 214,22 

 

2.55 

2,2’-Dihydroxy-4-
methoxybenzophenone  

(DHMB) 
131-53-3 244,24 

 

3.82 

Derivats del Càmfor 

4-Methylbenzylidene camphor 
(4MBC) 

36861-47-9 240.34 

 

4.95 

Derivats de l’àcid para-aminobenzoic 

Ethylhexyl dimethyl PABA 
(ODPABA) 

21245-02-3 277.4 

 

6.15 

Ethyl PABA  
(EtPABA) 

 
94-09-7 

 
165.19 

 

1,86 
 

Cinnamats 

Ethylhexyl methoxycinnamate 
(EHMC) 

5466-77-3 290.4 

 

5.8 

Crilens 

Octocrylene  
(OC) 

6197-30-4 361.20 

 

7.53 
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Nom 
(INCI) 

CAS 
Massa 

molecular 
(g/mol) 

Estructura Log Kow 

Benzotriazols 

2-(5-tert-Butyl-2- 
hydroxyphenyl)benzotriazole 

(TBHBT) 
3147-76-0 267,33 

 

3,24 

2-(2-Hydroxy-5-
methylphenyl)benzotriazole 

(UVP) 
2440-22-4 225,25 

 

4,3 

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-
bis(1-methyl-1-

phenylethyl)phenol  
(UV234) 

70321-86-
72 

447,57 

 

7,67 

2-(2'-Hydroxy-3',5'-di-tert-
butylphenyl)benzotriazole 

(UV320) 
3846-71-7 323,43 

 

5,3 

2-tert-Butyl-6-(5-chloro-2H-
benzotriazol-2-yl)-4-

methylphenol  
(UV326) 

3896-11-5 315,8 

 

7,2 

2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chloro-
2H-benzotriazol-2-yl)phenol 

(UV327) 
3864-99-1 357,88 

 

6,6 

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-
tert-pentylphenol  

(UV328) 
25973-55-1 351,49 

 

7,8 

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-
(1,1,3,3-

tetramethylbutyl)phenol 
(UV329) 

3147-75-9 323,43 

 

6,21 

1,2,3-Benzotriazole  
(1H-BT) 

95-14-7 119,12 
 

1,23 

5-Methyl-1H-benzotriazole 
(5Me-BT) 

136-85-6 133,15 

 

1,89 
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Taula 4.  Patrons interns i marcadors d’extracció utilitzats en l’estudi 

Nom CAS 
Massa 

molecular 
(g/mol) 

Estructura Log Kow 

2-Hydroxy-4-
methoxybenzophenone-d5 

(BP3-d5) 
1219798-54-5 233.28 

 
3.79 

4-Methylbenzylidene 
camphor-d4 
(4MBC-d4) 

1219806-41-3 258.40 

 

4.95 

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-
methyl-6-(2-

propenyl)phenol 
(Allyl-Bzt) 

2170-39-0 265.31 

 

5.3 

Benzophenone-Carbonyl 13C 
BPC-13C 

32488-48-5 183.21 

 

3.18 
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3.2. Presència ambiental i toxicitat  

 

A continuació, s’exposen dades relatives a la presència ambiental dels diferents PCPs (Annex I)  i 

també un apartat de toxicitat d’alguns PCPs en biota (Taula 5). 

3.2.1. Presència ambiental 

 

A continuació s’exposen els valors de presència ambiental més rellevants dels filtres UV, la 

informació detallada de la qual es pot trobar en l’annex I.  

Tashiro and Kameda (2013) han detectat filtres UV en aigua marina BP3 fins a 9ng/l, EHMC fins a 

3.9 ng/L, OC fins a 8.1 ng/LL i UV-328 fins a 263 ng/L. 

En mostres d’aigua de riu, Brausch and Rand (2011) van detectar 4MBC fins a 545 ng/L, BP3 fins a 

175 ng/L, EHMC fins 224 ng/L i OC en un màxim de 4450 ng/L. Esteban et al. (2014) van detectar 

1HBenzotriazole en concentració de fins a 1184 ng/l en el Riu Manzanares, i de 345 ng/L en el riu 

Jarama. 

En aigua residual, Kasprzyk-Hordern et al. (2009) van detectar BP1 fins a 700 ng/L, BP2 en un 

màxim de403 ng/L, BP33 fins a  3975 ng/L i BP4 fins a 6084 ng/L. 

En llots de depuradora, Gago-Ferrero et al. (2011b) van detectar per UPLC–ESI-MS/MS-SRM, 

4DHB fins a 0.62 µg/g, 4HB fins a 0.15 µg/g dw, BP3 fins a 0.79 µg/g dw, 4MBC fins a 3.83 µg/g 

dw, OCT fins a 9.17 µg/g dw i EHMC fins a 3.35 µg/g dw.  

En mostres de sediment, Barón et al. (2013) van detectar per LC-(ESI-)MS/MS-SRM, en mostres  

de Colòmbia BP3 fins 5.38 ng/g, 4MBC fins a 17.2 ng/g i EHMC fins a 47.1 ng/g. Gago-Ferrero et 

al. (2011a) van detectar per UPLC-ESI(+)-MS-SRM, OC fins a 87 ng/g, OD-PABA fins a 5.2 ng/g, 

EHMC en un màxim de 42 ng/g, BP3 fins a 23 ng/g, BP1 en 52 ng/g, 4DHB fins a 21 ng/g i 4HB en 

un màxim de 8 ng/g. 

En peix, Gago-Ferrero et al. (2013a) van detectar per LC-(ESI+)MS/MS, BP3 fins a 24.3 ng/g, EHMC 

fins a 241.7 ng/g i OC fins a 30.4 ng/g.  

En dofí, Gago-Ferrero et al. (2013b) van trobar nivells de fins a 782 ng/L d’Octocrylene. 

En orina, Asimakopoulos et al. (2014) van detectar BP3 fins a 1117 ng/ml, BP8 fins a 24.7 ng/ml, 

BP2 fins a 54.3 ng/ml, 2,3,4-OH-BP fins a 40.8 ng/ml, i 4OH-BP fins a 46.8 ng/ml. 

En llet materna, Schlumpf et al. (2010) van detectar EHMC fins a 79.85 ng/g, OC fins a 134.95 

ng/g, 4MBC fins 48.37 ng/g  Homosalat en un màxim de 61.2 ng/g i BP3 fins a121.4 ng. 
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3.2.2. Toxicitat ambiental dels PCPs estudiats 

  

 

En quant a la toxicitat, s’han trobat diferents valors respecte a diferents tipus de filtres UV segons 

si es tracta de peixos, invertebrats aquàtics o algues. Els filtres UV que provoquen una major 

toxicitat per a peixos es donen en Fent et al. (2008) que provoca una LOEC amb 0.005mg/L de 

BP1 i amb 0.001 mg/L de BP2. Els filtres UV de menor toxicitat els troben Brausch and Rand 

(2011), que amb Benzofenona es dona una LOEC a 10.89 mg/L, i en Inui et al (2003), que amb l’ús 

de EHMC es dóna una LOEC a 9.87 mg/L. En quant a invertebrats aquàtics, Kasier et al (2008) 

observen una EC50 amb només 0.49-1.5 mg/L de BP1, Rodil et al. (2009) amb 0.57 mg/L de EHMC 

i Fent et al. (2010) amb 0.29 mg/L de EHMC. Sieratowic et al. (2011) observen una EC50 amb 3.61 

mg/L de 3BC i amb 50 mg/L de BP4. En quant a algues, Fent et al (2010) van observar una EC50 

amb 0.36 mg/L de BP3 i amb 0.19 mg/L de EHMC. 

 

Taula 5. Toxicitat ambiental de diferents filtres UV en biota. 

Contaminant LOEC Peix (mg/L) Invertebrats aquàtics EC50(mg/L) Algues EC50 (mg/L) Referència 

Benzofenona 10.89 - - 
Brausch and Rand 
(2011) 

BP1 
- 0.49-1.5 - Kasier et al. (2012) 

0.005 - - Fent et al. (2008) 

BP2 0.001 - - Sieratowic et al. (2011) 

BP3 

- 1.67 - Fent et al. (2010) 

- 1.9 - Coronado et al (2008) 

0.75 - - Coronado et al (2008) 

0.62 - - Rodil et al. (2009) 

- - 0.36 Fent et al. (2010) 

BP4 - 50 - Sieratowic et al. (2011) 

EHMC 

- 0.57 - Rodil et al. (2009) 

- 0.29 0.19 Fent et al. (2010) 

9.87 - - Inui et al (2003) 

3BC 
- 3.61 - Sieratowic et al. (2011) 

0.003 - - Fent et al. (2008) 

4MBC 

- 0.8 - Sieratowic et al. (2011) 

- 4.6 - Schmitt et al. (2008) 

- 0.56 - Fent et al. (2010) 

9.9 - - Inui et al (2003) 
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4. CAS D’ESTUDI 

4.1. Compostos estudiats 

Un cop feta la revisió bibliogràfica dels diferents tipus de filtres-UV i bloquejadors que es troben 

en el medi ambient, hem decidit fer una selecció dels filtres que es poden trobar en les mostres 

de peix que tractem en el present estudi. Els contaminants que volem analitzar pertanyen a 

diferents famílies de filtres, a les quals tenim les benzofenones, els derivats del àcid p-

Aminobenzoic, els salicilats, els cinnamats, els derivats càmfor, els derivats del dibenzoilmetà, i 

els crilens, i són els següents: 

 

Taula 6. Taula sobre els diferents compostos estudiats. 

Nom 
(INCI) 

CAS 

Benzofenones 

2,4-Dihydroxybenzophenone 
(BP1) 

131-56-6 

Benzophenone 3  
(BP3) 

131-57-7 

4-Hydroxybenzophenone  
(4HB) 

1137-42-4 

4,4’-Dihydroxybenzophenone 
(4DHB) 

611-99-4 

2,2’-Dihydroxy-4-
methoxybenzophenone  

(DHMB) 
131-53-3 

Derivats del Càmfor 

4-Methylbenzylidene camphor 
(4MBC) 

36861-47-9 

Derivats de l’àcid para-aminobenzoic 

Ethylhexyl dimethyl PABA 
(ODPABA) 

21245-02-3 

Ethyl PABA  
(EtPABA) 

 
94-09-7 

 

Cinnamats 

Ethylhexyl methoxycinnamate 
(EHMC) 

5466-77-3 

Crilens 

Octocrylene  
(OC) 

6197-30-4 

Benzotriazols 

2-(5-tert-Butyl-2- 
hydroxyphenyl)benzotriazole 

(TBHBT) 
3147-76-0 
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2-(2-Hydroxy-5-
methylphenyl)benzotriazole 

(UVP) 
2440-22-4 

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-
bis(1-methyl-1-

phenylethyl)phenol  
(UV234) 

70321-86-
72 

2-(2'-Hydroxy-3',5'-di-tert-
butylphenyl)benzotriazole 

(UV320) 
3846-71-7 

2-tert-Butyl-6-(5-chloro-2H-
benzotriazol-2-yl)-4-

methylphenol  
(UV326) 

3896-11-5 

2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chloro-
2H-benzotriazol-2-yl)phenol 

(UV327) 
3864-99-1 

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-
tert-pentylphenol  

(UV328) 

25973-55-
1 

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-
(1,1,3,3-

tetramethylbutyl)phenol 
(UV329) 

3147-75-9 

1,2,3-Benzotriazole  
(1H-BT) 

95-14-7 

5-Methyl-1H-benzotriazole 
(5Me-BT) 

136-85-6 

 

 

4.2. Reactius i instrumentació 

 

El BP_C13(99%) el vam obtenir de CDN isotopes (Quebec, Canada), 4MBC el vam obtenir de Dr. 

Ehrenstorfer (Alemanya), BP3 i Allyl Benzotriazole els vam obtenir de Sigma Aldrich (USA); el 

metanol, acetonitril, aigua HPLC,  diclorometà, Florisil, hexà, etanol i acetona els vam obtenir de 

J.T.Baker (Països Baixos), i l’acetat d’etil (99.8%) el vam obtenir de Merck (Alemanya). 

 

Els equips utilitzats són:  

Cartutxos ISOLUTE C18 de Biotage (Suècia), Cambra de buit de 12 posicions de J.T.Baker (Països 

Baixos), Ultrasons de R.Espinals SL (Espanya), Centrífuga 5810R d’Eppendorf AG (Alemanya), ASE 

Dionex (Thermo Scientific, USA).  
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Els instruments analítics utilitzats són: 

Cromatògraf Symbiosis
TM

 Pico (SP104.002, Spark, Holland) acoblat a un espectròmetre de 

masses amb trampa de ions 4000QTRAP MS/MS de Applied Biosystems-Sciex (Foster CIty, CA, USA), 

cromatògraf Aria TLX-1 TRASCEND acoblat a espectròmetre de masses amb triple quadrupol TSQ 

VANTAGE (Thermo Scientific, USA). 

 

 

4.3. Descripció de les mostres 

Els peixos que utilitzarem per l’estudi, van ser recol·lectats a les localitats de Ipiranga (Magé) i 

Itaipú, ambdues a Rio de Janeiro (Brasil) (Figura 2), i són de l’espècie Mugil liza , i els han cedit a 

l’IDAEA-CSIC.  

Itaipu és una regió oceànica de Niterói, veïna a Rio de Janeiro; Ipiranga (Magé) es troba a la Badia 

de Guanabara, la qual està molt contaminada ja que es troba envoltada de moltes ciutats. 

Es van separar per una part les brànquies, per altra part el fetge i per altra banda la part 

muscular, i totes elles es va liofilitzar i es van conservar a la foscor a -20ºC. Per a l’estudi hem 

utilitzat 11 peixos diferents, dels quals tenim el pes total sense liofilitzar, i la longitud de cada peix 

(si mesuren més de 35 cm són adults, per una longitud inferior són juvenils), així com les 

quantitats de mostra que tenim de cada part ja liofilitzada i la localitat on es van pescar (Taula 7).  
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Figura 2. Localitzacions on es van agafar les mostres de peix. 

Recorregut entre les dues localitzacions dibuixat en blau. 

A: Ipiranga (Magé) , B: Itaipú 
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Taula 7. Característiques biomètriques i quantitat de mostra analitzada. 

Mostres Pes total (g) Longitud (cm) Brànquies (g) Múscul (g) Fetge (g) Localització 

380 593,55 42,50 0,52 0,53 0,50 

Ipiranga (Magé) 
389 721,79 45,00 0,51 0,55 0,56 

392 662,33 43,00 0,53 0,57 0,57 

399 932,45 47,00 0,51 0,54 0,54 

404 678,00 47,00 0,51 0,53 0,53 

Itaipú 

406 811,47 46,50 0,45 0,54 0,53 

407 900,00 46,90 0,46 0,51 0,57 

408 543,05 39,50 0,51 0,55 0,50 

409 803,31 47,60 0,52 0,55 0,58 

413 935,47 46,50 0,54 0,53 0,59 

415 625,84 43,00 0,53 0,53 0,54 
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4.4. Preparació de les mostres 

 

Tenim 11 peixos i de cadascun tenim 3 parts: 

• Brànquies 

• Múscul 

• Fetge 

 

Aquestes mostres les nombrarem g, l i m, segons corresponguin a brànquies (g), fetge 

(l) i múscul (m). Per exemple, la mostra 380g  correspondrà a les brànquies de 

l’individu 380. 

Per tant tenim 33 mostres. Fem pesada de les mostres de peix, hem d’agafar 0.5 g de 

cada mostra. 

Un cop hem pesat les mostres, preparem el Florisil, el qual estarà 4 hores a l’estufa a 

96ºC, per eliminar l’aigua que contingui, i activar-lo. 

Les mostres que no utilitzem de moment, van al congelador. 

Hem d’esterilitzar les cel·les que s’utilitzaran per l’extracció amb l’ASE. Utilitzarem un 

bany d’ultrasons. El procediment consisteix en: 

• 2 cicles de 15 minuts, el primer amb etanol i el segon amb acetona. 
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5. MÈTODE ANALÍTIC 

Primer s’ha d’extreure els analits de la matriu de la mostra i s’ha de purificar per 

eliminar les possibles impureses extretes de la matriu. 

Amb aquest procediment a més, aconseguirem concentrar els contaminants (que es 

troben a nivell traça a les mostres) i així poder-los detectar més fàcilment. 

 

Condicions d’extracció 

El mètode utilitzat per a l’extracció de mostres de peix es: 

 

1. Pesar 0,5g en vial de centelleig. 

2. En una cel·la de 11 mL de ASE posem a la base un filtre de cel·lulosa. 

Posteriorment afegim 1 gram de Florisil prèviament activat 24h a 350ºC. 

3. A continuació, posem la mostra dins de la cel·la i hi afegim el surrogate 

standard (100µL de la dissolució de BP_C13, en concentració 1ppm). Omplim la resta de 

la cel·la amb Florisil, tanquem la cel·la amb la corresponent tapa i portem les cel·les a 

l’equip d’extracció ASE. 

 

 

Mètode d’extracció mitjançant l’ASE: 

 

Preescalfament: 5 min 

Escalfament: 5 min 

Estàtic: 5 min 

Esbandida: 80% 

Purga: 90 segons 

Núm. cicles: 2 

Solvent: AcEt-DCM (1:1) 

P: 1500 psi 

T: 100ºC. 
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Extracció amb fase sòlida (SPE) 

 

1. Un cop acabada l’extracció amb l’ASE, la mostra s’ha transferit de les cel·les als 

vials, gràcies als solvents extractants a alta pressió, i portem els vials d’ASE amb els 

extractes de les mostres a sequedat. 

2. Afegim 4 mL de metanol (MeOH) (amb proveta) als vials d’ASE i els soniquem 

(tapats), per  extreure el que hagi pogut quedar enganxat a les parets, durant 5 minuts 

i posteriorment ho agitem amb el vòrtex. Passem l’extracte amb pipeta Pasteur a 

ampolles que admetin un volum mínim de 100mL. 

3. Repetim el mateix procés amb 4mL més de MeOH transferint l’extracte a la 

mateixa ampolla. 

4. Afegim 2mL de MeOH més, aquest cop sense sonicar, només amb agitació amb 

vòrtex (En total haurem utilitzat 10mL de MeOH). 

5. Afegim a les ampolles 100mL d’aigua cromatogràfica amb proveta (Volum total 

de 110 mL).   

6. Purificació amb SPE 

 
Utilitzarem cartutxos Isolute C18, 500mg, 3mL 

Condicionament dels cartutxos: 

Fem passar per els cartutxos: 

2x2.5mL AcEt/DCM 

2x2.5mL MeOH 

2x2.5ml H2O 

 

Carreguem la mostra als cartutxos i posem els tubs a sota dels cartutxos. 

Neteja dels analits amb: 

5x2.5mL AcEt/DCM 

1x2mL DCM 

El volum total el tindrem contingut en els tubs. 
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7. Transferir els extractes continguts als tubs als vials i portar a sequedat. 

 

Un cop portats els extractes de SPE a sequedat, afegim 2ml de metanol, tractem 25 

min al ultrasons, agitem amb el vòrtex 1 minut i transferim a vials cònics de LC. 

Els vials cònics de LC s’han condicionat prèviament amb: 

• 50 µL de 1HBTd, patró intern 

• 50 µL de mescla 4MBC* a 0.5ppm i BP3* a 0.638ppm ,ambdós filtres solars. 

• 50 µL d’Allyl Benzotriazole, patró intern. 

Després s’han portat a evaporació a 1 bar, per afegir posteriorment les mostres 

dels vials de la SPE que s’han mencionat abans. 

Un cop transferida la mostra als vials cònics, evaporem a 1bar. 

 

Reconstituïm els vials cònics amb metanol a un volum de 0.5mL de MeOH. 
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6. ANÀLISI INSTRUMENTAL: 

 

Per a la determinació dels contaminants en les mostres de peix hem utilitzat la 

cromatografia líquida d’alta resolució acoblada a espectròmetre de masses en tàndem, 

mitjançant dos equips diferents. 

 

 

La cromatografia líquida consisteix en la separació dels diferents analits de la mostra a 

partir d’un dissolvent líquid, que determinarà el temps de retenció de cada analit en la 

columna cromatogràfica i que permetrà la posterior detecció individual de cada 

compost per espectrometria de masses.  

 

La espectrometria de masses és una tècnica d’anàlisi basada en la separació d’acord a 

les relacions massa/càrrega de les espècies carregades formades a partir de la 

ionització d‘una mostra.  

El procés comprèn quatre etapes: 

• Ionització de la mostra 

• Acceleració dels ions per un camp magnètic 

• Dispersió dels ions segons la massa/carga 

• Detecció dels ions i transducció de la corresponent senyal elèctrica 

 

Cada compost és únic i per tant es ionitzarà i fragmentarà d’una manera determinada, 

i així és com es poden diferenciar els diferents analits.  

 

Per la detecció dels filtres UV, hem utilitzat el mètode de cromatografia de líquids 

acoblada a espectrometria de masses, utilitzant com a font de ionització l’electrosprai. 

Aquesta tècnica consisteix en fer passar la mostra per una font que ionitza la mostra 

mitjançant uns electrons que surten de la font com si fos un esprai. Aquests ions són 

introduïts a l’espectròmetre on un quadrupol i una trampa lineal d’ions impulsa, 

separa i registra els ions formats. 

En un analitzador de trampa de ions, els ions són atrapats durant un temps en un camp 

dins d’un anell després d’haver travessat el quadrupol, i són extrets aplicant corrents 

de radiofreqüència variable. 
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Per altra banda, hem volgut desenvolupar un mètode nou per a la detecció de UVF 

conjuntament amb fragàncies i parabens, el qual consisteix en utilitzar la 

cromatografia líquida acoblada al espectròmetre de masses utilitzant un triple 

quadrupol, que consisteix en 3 quadrupols en línia, en comptes d’un quadrupol i una 

trampa de ions. Per la ionització de la mostra, hem utilitzat el mètode APPI en positiu, 

o fotoionització a pressió atmosfèrica, que consisteix en utilitzar un feix de llum 

ultraviolada que permet que la mostra s’ionitzi. Mitjançant aquest nou mètode es 

pretén incrementar la sensibilitat en la detecció dels contaminants, en concret, permet 

analitzar les fragàncies mitjançant cromatografia líquida, que fins ara només es podien 

determinar per cromatografia de líquids amb ESI. 

 

 

Detecció de contaminants mitjançant el mètode LC-(ESI+)MS/MS 

 

El mètode que vam utilitzar per a fer la detecció dels contaminants es basa en el 

desenvolupat per Gago-Ferrero et al.(2013a): 

L’anàlisi va ser realitzat per LC-MS/MS utilitzant l’equip 4000Q TRAP MS/MS. La 

separació cromatogràfica va ser realitzada en una columna Hibar Purospher STAR HR 

R-18 ec.(50mmx2mm, 5 µm) de Merck, precedit d’una precolumna. En la optimització 

del mètode, la fase mòbil consistia en una mescla d’aigua HPLC i acetonitril (ACN), 

ambdós amb àcid fòrmic al 0.15%. El gradient d’elució adoptat comença amb 5% de 

ACN, incrementant fins al 75% en 7 minuts i després fins al 100% durant 3 minuts. El 

temps total de cada injecció va ser de 20 minuts, amb un volum de 20μL i una tassa de 

flux de la fase mòbil de 0.3mL/min. 

La detecció per MS/MS va realitzar-se utilitzant com a font d’ionització ESI positiu en 

mode SRM.  

Les condicions òptimes van ser: 

- Voltatge capil·lar: 500V 

- Temperatura de la font: 700ºC 

- Gas cortina: 30 psi 

- Font de gas 1: 50 psi 
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- Font de gas 2: 60 psi 

- Potencial d’entrada: 10 V 

 

A la taula es mostren els valors optimitzats dels paràmetres MS/MS per als compostos 

que es volen detectar i els ions proposats. 

Taula 8. Transicions i energies per cada compost en l’equip QTRAP 

 

Validació: 

Les corbes de calibratge obtingudes per la transició SRM són lineals per tots els 

compostos en un ampli rang de concentracions, típicament de 0.5 fins a 500 ng/g amb 

un r2 de 0.0999 per tots ells. Els ILOQs i ILODs van ser determinats per a cada compost. 

ILOD és definit com la concentració més baixa d’analit amb una senyal de relació S/N 

de 3, mentre que ILOQ es definit com la concentració amb una relació S/N de 10. 

Els MLODs i MLOQs van ser determinats experimentalment amb les mostres de peix, 

mentre que els valors de recuperacions del mètode s’han extret de l’article de Gago-

Ferrero et al. (2013a): 

Taula 9. Paràmetres de qualitat per el mètode ESI 

 

Compost Transició MRM Con (V) Energia de col·lisió

215 →121 27

215 →93 45

199 →121 25

199 →105 27

215 →137 27

215 →105 29

229 →151 25

229 →105 27

255 →212 29

212 →105 41

362 →250 15

362 →232 27

291 →161 25

291 →179 13

278 →166 27

278 →151 43

45

4MBC

4DHB

86

51

71

61

40

40

40

BP3

BP1

4HB

ODPABA

EHMC

OC

Intradia Interdia

BP3 0.5-500 0.999 4 13 3 5

BP1 0.5-500 0.999 10 33 3 6

4HB 0.5-500 0.999 6 20 4 5

4DHB 0.5-500 0.999 14 47 3 5

4MBC 0.5-500 0.999 6 20 3 6

EHMC 0.5-500 0.999 10 33 5 7

OC 2.5-500 0.999 10 33 5 8

OD-PABA 0.1-500 0.999 0.2 0.7 4 7

Precisió (%RSD) n=7
Compost ILOD (pg) ILOQ (pg)Rang linearitat (µg/L) r2
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Taula 10. Paràmetres de qualitat del mètode per ESI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compost Rec.(%) MLOD (ng/g dw) MLOQ (ng/g dw)

BP3 107 1.0 3.2

BP1 92 0.9 3.1

4HB 110 0.9 2.9

4DHB 96 0.9 3.1

4MBC 95 0.4 1.3

EHMC 66 0.3 1.1

OC 75 0.4 1.3

OD-PABA 42 1.8 5.9

EtPABA - 1.1 3.5

HBT - 0.8 2.6

MeBT - 0.8 2.6

TBHPBT - 0.4 1.5

UVP - 0.2 0.5

UV234 - 0.4 1.3

UV320 - 0.3 1.0

UV326 - 0.3 0.9

UV327 - 0.4 1.3

UV328 - 1.5 5.1

UV329 - 0.3 1.0
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Detecció de contaminants mitjançant el mètode LC-(APPI+)MS/MS 

 

L’anàlisi va ser realitzat per LC-MS/MS utilitzant com a espectròmetre de masses 

l’equip de triple quadrupol TSQ VANTAGE. La separació cromatogràfica va ser 

realitzada en un cromatògraf Aria TLX-1 TRASCEND. En la optimització del mètode, la 

fase mòbil consistia en aigua HPLC (solvent A), i metanol (Solvent B), ambdós amb àcid 

fòrmic al 0.1%  El temps total de cada injecció va ser de 21 minuts, amb un volum de 

20μL i una tassa de flux de la fase mòbil de 0.3mL/min. 

 

Taula 11. Gradient d’elució. 

 

 

 

La detecció per APPI es va realitzar en positiu i els contaminants es van detectar per 

mode SRM. 

 

Les condicions òptimes de l’equip van ser les següents: 

- Pressió del gas de col·lisió: 1.5 mTorr 

- Temperatura capil·lar: 300ºC 

- Temperatura del vaporitzador: 350ºC 

- Pressió del gas cortina: 40  

- Pressió del gas auxiliar: 20 

- Pressió del gas d’escombrada de ions: 0.5 

- Corrent de descàrrega: 4 µA 

 

Els valors optimitzats dels paràmetres MS/MS per als compostos que es volen detectar 

i els ions proposats es troben a la taula 12. 

Inici (minut) Segons Gradient %A %B

0:00 10 Step 75 25

0:10 140 Ramp 50 50

2:30 210 Ramp 10 90

6:00 60 Ramp - 100

7:00 720 Step - 100

19:00 30 Step - 100

19:30 30 Ramp 75 25

20:00 60 Step 75 25
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Taula 12. Transicions i energies per cada compost en l’equip TSQ VANTAGE 

 

Nom Transició SRM Energia de col·lisió S-Lens

120→ 65 18

120→92 15

124→69 20

124→96 17

134→77 24

134→51 38

153→121 12

153→65 32

166→138 11

166→120 18

167→139 9

167→77 25

184→77 38

184→106 18

199→77 32

199→121 15

215→137 17

215→81 33

215→137 17

215→121 17

226→77 32

226→120 17

229→151 19

229→77 35

229→105 19

229→151 26

230→152 16

230→76 33

234→151 18

234→82 35

245→121 17

245→151 18

245→189 13

245→57 22

255→105 31 95

255→212 19 79

259→175 18

259→43 26

259→108 30

259→216 18

259→189 12

259→147 23

262→178 18

262→46 33

266→91 33

266→119 19

268→212 18

268→65 43

278→151 29

278→166 19

291→161 17

291→133 29

316→260 18

316→154 26

324→268 20

324→212 25

324→268 21

324→212 25

352→282 25

352→212 27

358→302 19

358→246 25

362→232 19

362→250 9

1HBT

HBTd

5MeBT

MeP

EtPABA

EtP

BPC13

4HB

BP1

4DHB

UVP

BeP

BP3

BePd

BP3d

DHMB

Celestolide

4MBC

Tonalide

4MBCd

Galaxolide

TonalideD

AllylBzt

TBHBT

ODPABA

EHMC

UV326

UV320

UV329

UV328

UV327

OC

119

123

125

99

71

81

89

108

112

102

151

132

46

78

192

112

124

136

125

112

46

198

179

191

178

71

71

158

173

153

76
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Validació: 

El procés de validació està en desenvolupament encara , degut que no s’ha disposat de 

temps suficient per acabar de determinar els valors de recuperació.  

Els MLODs i MLOQs (Taula 13) van ser avaluats fent una injecció de les mostres de peix 

en l’equip; els recoveries que hem utilitzat són els mateixos que a Gago-Ferrero 

(2013a).  

Les corbes de calibració (Taula 14) obtingudes per la transició SRM són lineals per tots 

els compostos en un ampli rang de concentracions, típicament de 1 fins a 500 ng/g 

amb un r2 de 0.0999 per tots ells. També es mostren els ILOQs, ILODs, els temps de 

retenció de cada contaminant i la precisió. 

 

Taula 13. Paràmetres de qualitat preliminars del Mètode per LC-(APPI+)MS/MS 

 

 

 

 

 

 

 

MLOD (ng/g) MLOQ (ng/g)

Galaxolide 3.5 11.6

HBT 2.3 7.8

MeBT 1.7 5.7

MeP 65.0 216.7

4DHB 1.9 6.4

EtPABA 2.5 8.5

EtP 7.7 25.7

4HB 2.5 8.4

BP1 2.6 8.7

BP3 1.4 4.7

4MBC 2.0 6.5

OC 4.3 14.4

Celestolide 2.1 6.9

Tonalide 2.2 7.4

UVP 0.6 2.0

ODPABA 1.8 6.0

TBHBT 1.6 5.5

UV329 0.5 1.6

UV320 0.3 0.9

UV326 0.9 2.8

UV328 0.4 1.4

UV327 0.3 1.1
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Taula 14. Paràmetres de qualitat pel mètode per LC-(APPI+)MS/MS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intradia Interdia

HBT 4.13 3-300 0.999 46.7 155.6 4 11

MeBT 5.3 3-300 0.999 34.4 114.8 11 17

MeP 5.58 100-300 0.999 1300.2 4334.1 17 22

4DHB 5.64 3-300 0.999 38.2 127.4 13 14

EtPABA 5.68 3-300 0.999 50.8 169.4 1 9

EtP 6.39 10-500 0.999 154.2 514.1 7 11

4HB 6.83 3-300 0.999 50.5 168.4 8 11

BP1 7.46 3-300 0.999 52.1 173.6 14 15

BP3 8.7 3-300 0.999 28.3 94.3 2 9

4MBC 9.55 3-500 0.999 39.1 130.4 5 7

OC 9.72 10-300 0.999 86.5 288.3 3 8

Celestolide 9.78 3-300 0.999 41.2 137.4 14 16

Tonalide 10.06 3-300 0.999 44.7 148.8 6 13

UVP 10.17 1-500 0.999 11.9 39.8 12 14

ODPABA 10.49 3-300 0.999 36.0 120.0 5 6

TBHBT 10.95 3-500 0.999 33.0 109.9 5 9

UV329 12.43 1-500 0.999 9.6 32.0 11 15

UV320 13.9 1-500 0.999 5.5 18.4 2 7

UV326 14.4 1-500 0.999 17.1 56.9 10 18

UV328 14.98 1-500 0.999 8.6 28.7 8 20

UV327 15.06 1-500 0.999 6.6 21.9 9 15

Compost Rang linearitat (µg/L) r2 ILOD (pg) ILOQ (pg)
Temps de retenció 

(minuts)

Precissió (%RSD) n=7
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7. RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

A continuació s’exposen els resultats de la determinació de UVF, mitjançant el mètode 

LC-(ESI+)MS/MS i el mètode LC-(APPI+)MS/MS. Els resultats detallats dels teixits 

tractats i els respectius PCPs analitzats es troben a l’annex II. 

 

Resultats del mètode LC-(ESI+)MS/MS: 

Mitjançant aquest mètode hem analitzat només els filtres UV. Els resultats obtinguts a 

partir del mètode desenvolupat són els següents: 

 

 

Figura 3. Concentració total de filtres UV per individu i teixit per ESI. 

 

En quant a la concentració total de filtres UV per teixit, s’han detectat en brànquies de 

peix, concentracions d’entre 50 i 179.74 ng/g de filtres UV. En fetge de peix, s’han 

detectat concentracions totals de filtres UV entre 118.64 ng/g i 746.97 ng/g. En múscul 

de peix, s’han detectat concentracions de filtres UV entre 13.04 i 335.92 ng/g. 
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Figura 4. Concentració de contaminants en brànquies per ESI. 

 

En quant a les brànquies, el valor més elevat correspon al UVP amb una concentració 

màxima de 73 ng/g a la mostra 380g. Altres valors alts de filtres UV són per al 4HB amb 

31.64 ng/g en la mostra 409g, TBHBT (36.2 ng/g) en 406g, UV329 (22.7 ng/g) en 392g, 

4DHB (23.54 ng/g) en 380g. Val a dir que 4HB i 4DHB són metabòlits de la BP3, per 

tant, aquests resultats indiquen que no només el compost original es bioacumula, sinó 

que també els seus metabòlits queden retinguts a l’organisme i no s’excreten. Les 

concentracions de ODPABA són inferiors als límits de quantificació. No es van detectar 

concentracions en brànquies de MeBT, UV234, UV326, U327 i UV328. 
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Figura 5. Concentració de contaminants en fetge per ESI. 

 

En fetge, els valors més elevats s’han trobat per al 4DHB amb 451.01 ng/g en la mostra 

415l  i 163 ng/g en UV326 a la mostra 406l. Altres concentracions elevades de filtres 

són: UVP (139 ng/g) en 399l, 4HB (139.36 ng/g) en 380l, EHMC (98.79 ng/g) en 407l, i 

BP3 (74.37 ng/g) en 392l. No s’han detectat concentracions en fetge de UV234, UV320, 

UV327 i UV328. Aquests valors tan alts de 4DHB i 4HB estan en concordança amb el fet 

que el metabolisme dels contaminants que entren a l’organisme té lloc al fetge. 

Teòricament els metabòlits serien excretats per l’orina o femtes, però en aquest cas, 

almenys una part, queda bioacumulada a l’organisme. 

 

 

 

 

 

 

451.04
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Figura 6. Concentració de cada contaminant en múscul per ESI 

 

En múscul, els valors més elevats s’han trobat per a la mostra 399m amb 153 ng/g de 

UVP. També s’han detectat valors alts de UV327 (53.8 ng/g) en 407m, TBHBT (75.3 

ng/g) en 399m, OC (58 ng/g) en 380m i EHMC (49.39 ng/g) en 380m. Les 

concentracions de BP1 i ODPABA són inferiors als límits de quantificació. No s’han 

detectat concentracions en múscul de UV234, UV320 i UV328. 

 

Resultats del mètode LC-(APPI+)MS/MS: 

 

Mitjançant aquest mètode hem pogut obtenir concentracions dels filtres UV i a més 

dels parabens i fragàncies. Els resultats que hem obtingut de l’anàlisi de les mostres de 

peixos mitjançant APPI+ són preliminars, ja que no s’ha disposat de temps suficient ni 

matriu per poder finalitzar el procés de validació donat que no s’han pogut calcular els 

valors de recuperació. Per tant, no disposem de recoveries.  

Malgrat això, s’ha decidit utilitzar els recoveries de l’article de Gago-Ferrero (2013a), 

per a la quantificació de la concentració dels filtres UV que apareixen en aquell article 

(BP3, BP1, 4HB, 4DHB, 4MBC, EHMC OC, ODPABA), ja que el mètode de preparació de 

153.00
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la mostra ha estat el mateix, si bé s’hauria de disposar de recoveries propis per a 

proporcionar resultats exactes. Per altra banda, no disposem de recoveries extrets de 

referències per a la resta de compostos, per tant, s’exposaran els resultats sense 

corregir per la recuperació, essent aquests valors preliminars.  

Les recuperacions acostumen a ser inferiors al 100%, pel que aquests resultats 

proporcionen valors a la baixa. 

Els resultats obtinguts mitjançant aquest mètode són els següents: 

 

 

Figura 7. Concentració total de cada família de PCPs en brànquies per APPI. 

 

En brànquies, les majors concentracions de contaminants s’han detectat per als 

parabens, amb valors de fins a 524407 ng/g per a la mostra 407g. S’han detectat 

concentracions de filtres UV entre 14.67 i fins a 92.53 ng/g en la mostra 408g (per 

problemes d’escala no es veuen a la gràfica). En quant a les fragàncies, no s’han 

detectat. 

 

524407.47 536758.79
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Figura 8. Concentració de cada PCP en brànquies per APPI. 

 

Figura 9. Concentració de cada PCP en brànquies per APPI 

El compost majoritari detectat a les brànquies es l’etilparaben, amb valors de fins a 

536758.79 ng/g, o bé 536 µg/g a la mostra 407g. També s’ha detectat OC en 

concentracions de 30.6 a 55.2 ng/g, BP1 en concentracions de fins a 24.4 ng/g a la 

536758.791524407.471
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mostra 408g, BP3 en una concentració de fins a 11 ng/g a la mostra 399g, 4MBC amb 

concentracions de fins a 15ng/g a la mostra 406g; ODPABA amb valor de fins a 2.1ng/g.  

La concentració de Celestolide i 4DHB és inferior als límits de quantificació. No s’han 

detectat Galaxolide, Tonalide, EtPABA, MeP, TBHBT, MeBT, UV329, UV320, UV326, 

UV327 i UV328. 

 

 

Figura 10. Concentració total de cada família de PCPs en fetge per APPI 

 

En fetge, s’han detectat parabens, amb valors que oscil·len entre els 57.99 ng/g en la 

mostra 415l, i els 2558 µg/g de la mostra 407l, tot i que els valors majoritaris són 

superiors als 200μg/g. També s’han detectat filtres UV en concentracions de entre 

14.97 ng/g en la mostra 406l i 93.70 ng/g en la mostra 380l. No s’han detectat 

fragàncies. 

 

2558000.97
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Figura 11. Concentració de cada PCP en fetge per APPI 

 

 
Figura 12. Concentració de cada PCP en fetge per APPI 

El compost majoritari detectat en fetge és el EtP, amb concentracions de fins a 2558 

μg/g. De Celestolide s’han trobat valors compresos entre 20.2 i 313 ng/g; de 4HB s’ha 

detectat en la mostra 415l una concentració de 34ng/g. De BP1 s’han trobat valors de 

2558000.966
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10.3 fins a 22.8 ng/g; de BP3, valors de fins a 19.87 ng/g. 4MBC i OC s’ha trobat en 

algunes mostres, amb concentracions entre 15.1 i 23.9 ng/g i d’entre 37.5 i 67.4 ng/g, 

respectivament. Respecte al 4DHB i al UVP s’han trobat valors inferiors al LOQ. No s’ha 

detectat UV320, UV326, UV327, UV328, UV329, TBHBT, ODPABA, Galaxolide, Tonalide, 

MeP, HBT, MeBT i EtPABA. 

 

 

 

Figura 13. Concentració total de cada família de PCPs en múscul per APPI 

 

En múscul, s’han detectat les tres famílies de contaminants (filtres UV, parabens i 

fragàncies). De fragàncies s’han trobat entre 27.4 i un valor màxim de 2974  ng/g en la 

mostra 389m. Només s’han trobat parabens a la mostra 399m, en concentració de 

1402 μg/g, dada que es podria considerar un error de procediment experimental o 

instrumental. Els filtres UV s’han detectat en un rang entre 0.22 i fins a 85.3 ng/g en la 

mostra 408m. 

 

 

2974.53 1402862.05
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Figura 14. Concentració de cada contaminant en múscul per APPI. 

 

El contaminant més present en el múscul dels peixos, és l’etilparaben de la mostra 

399m, però a la resta de mostres no es detecta, per tant es pot suposar que es tracta 

d’un outlayer. Respecte als altres contaminants, s’han detectat les fragàncies en les 

mostres, Galaxolide, (entre 86.89 i 2900 ng/g), Celestolide (fins a 27.4 ng/g) i Tonalide 

(fins a 73 ng/g). També s’ha trobat EtPABA, 4HB, fins a 14 ng/g, BP3, fins a 7.55 ng/g, 

BP1 fins a 28.16 ng/g, 4MBC, fins a 8.5 ng/g, OC de 39 a 43 ng/g, ODPABA. Els valors 

detectats de 4DHB, EtPABA i ODPABA són inferiors als límits de quantificació. No s’han 

detectat EtP, MeP, HBT, MeBT, TBHBT, UVP, UV320, UV326, UV327, UV328 i UV329 

 
 

1402862.0482900.790
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Figura 15. Concentració total de cada família de PCPs per cada individu per APPI. 

 

Respecte a la concentració total dels contaminants en cada individu, s’han trobat 

fragàncies entre 27.43 ng/g a l’individu 399 i 2974 ng/g a l’individu 389. S’han detectat 

concentracions de parabens entre 156199 ng/g a l’individu 413 i 3094759 ng/g a 

l’individu 407. Els valors de filtres UV es troben entre els 8.36 ng/g a l’individu 415, i els 

256.8 ng/g a l’individu 408. 

 

 

En vista a les dades observades, les quals són preliminars, es podria afirmar que les 

fragàncies s’acumulen només en el teixit muscular, mentre que els filtres UV i 

parabens s’acumulen en tots tres teixits (brànquies, múscul i fetge). 

 

 

 

 

 

 

3094759.76
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A continuació, es fa una comparació de la detecció dels filtres UV per els dos equips. 

 

Primer de tot, s’ha de comentar que els LOQs amb APPI són generalment més elevats 

que els del ESI. Així per exemple, tenim que el BP3 al ESI és 3.2, mentre que en el APPI 

és 4.7 ng/g; el UVP és 0.5 i 2 ng/g, respectivament; el EtPABA, que és de 3.5 i 8.5 ng/g, 

respectivament; o el OC, que es de 1.3 i 14.4 ng/g, respectivament. Tot i aquests 

resultats, el mètode APPI permet la determinació simultània d’un major nombre de 

contaminants i la seva validació permetrà un avenç en el procés de determinació de 

contaminants per cromatografia de líquids. 

 

Cal remarcar també que no s’ha detectat EHMC mitjançant APPI a la recta de patrons 

de calibració, mentre que per ESI sí que s’ha detectat. Per tant, sembla que la 

ionització per electrospai permet la formació d’ions més estables. 

 

En brànquies, s'han detectat concentracions de BP3 inferiors als límits de quantificació 

(4.7 ng/g) per al mètode APPI, mentre que en ESI es detecten valors de fins a 6.8 ng/g. 

El mateix ocorre amb el 4DHB.  

Respecte al BP1, ocorre el contrari: els valors per APPI van fins als 23.4 ng/g, mentre 

que en ESI els valors són inferiors als LOQ. El EHMC es detecta per sota dels LOQ per 

ESI, mentre que per APPI no s'ha pogut realitzar la detecció a la recta patró com s’ha 

comentat abans. Mentre que el HBT es detecta bé per ESI, amb valors compresos entre 

els 6 i 13.1 ng/g, a l'APPI no s'han detectat concentracions del contaminant en cap de 

les mostres. 

La resta de compostos segueixen un patró similar en els dos equips: algunes mostres 

es detecten millor per APPI i altres per ESI, com per exemple, l'OC, que presenta valor 

al voltant dels 50ng/g en APPI, mentre que per ESI s'arriben a concentracions  de fins a 

10 ng/g. 
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En fetge, s'han detectat concentracions per al BP1 i BP3, tot i que la concentració 

detectada en BP3 per ESI és superior, de l'ordre de 4 cops més que per APPI; mentre 

que al BP1 li ocorre el contrari, les concentracions detectades per APPI són majors que 

les detectades per ESI. Per al 4HB, els valors detectats per ESI són superiors a 100 ng/g, 

mentre que per APPI no es detecten concentracions superiors als LOQ. 

Els valors de 4DHB detectats per ESI són superiors als 100 ng/g, mentre que per APPI 

es detecten valors inferiors al LOQ. EL HBT és detecta en concentracions al voltant de 7 

ng/g per ESI, mentre que en APPI no s'han detectat concentracions del contaminant. 

Els valors detectats de 4MBC són similars en els dos equips, mentre que la resta de 

compostos no es detecten ni per ESI ni per APPI. 

 

En múscul,  els valors de BP1 detectats són inferiors als LOQ per ESI, mentre que per 

APPI es detecten concentracions de fins a 28.16 ng/g. Els valors de BP3 detectats per 

APPI, són inferiors al LOQ i només s'ha detectat concentracions superiors per a una 

mostra, mentre que per ESI es detecten millor, amb concentracions de fins a 15.4 ng/g. 

El 4HB s'ha detectat en baixes concentracions tant per ESI com per API, sent en 

algunes mostres inferiors als LOQ. 

Els valors detectats per al 4MBC són superiors per ESI que per APPI, igual que els del 

4DHB, que presenta valors inferiors al LOQ per APPI. 

En quant a l’ODPABA, s'ha trobat en concentracions inferiors als LOQ tant per ESI com 

per APPI. 

EL TBHBT i el UVP s'han detectat per ESI en concentracions  de fins a 23 ng/g i 153 

ng/g, respectivament, mentre que per APPI no s'han detectat concentracions. 

 

Cal remarcar, com s’ha mencionat prèviament, que els límits de quantificació dels 

contaminants mitjançant APPI són superiors als del ESI, i aquest fet pot motivar que 

alguns contaminants que es troben presents es puguin detectar per ESI i no per APPI. 

És per això, que s'hauria d’acabar d’optimitzar i validar la tècnica de detecció per APPI 

per aquests contaminants, igual que ja es va perfeccionar la tècnica per a quantificar-

los per ESI en el seu dia. (Gago-Ferrero, 2013a). 
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Per altra banda, els filtres UV234, UV320, UV326, UV327, UV328 i UV329 no s'han 

pogut detectar per APPI, així com tampoc s'han detectat per ESI. Com sí que es troben 

a les dissolucions patrons, això indica que no hi són presents a les mostres. 

 

En quant a la comparació de la tècnica de detecció per APPI amb estudis previs 

realitzats amb ESI, s’han detectat les següents concentracions dels diferents tipus de 

contaminants tractats en l’estudi: 

 

Filtres solars: Kim et al. (2011) van detectar concentracions en múscul de peix de 

UV234 entre 22 i 47.1 ng/g, de UV320 entre 4.11 i 9.15 ng/g, de UV326 18.9ng/g, 

UV327 entre 10.6 i 18.5 ng/g, UV328 entre 30.2 i 179 ng/g i UV329 entre 6.69 i 7.89 

ng/g. 

Fent et al. (2010b) van detectar concentracions de BP3 en Salmo trutta entre 91 i 151 

ng/g, i de EHMC entre 11 i 701 ng/g en diferents espècies de peix. Gago-Ferrero et al. 

(2013a) van detectar BP3 en valors màxims de 24.3 ng/g, EHMC en valor maxim de 

241.7 ng/g i OC en valor màxim de 30.4ng/g. 

Parabens: Ramaswamy et al. (2011) van detectar concentracions en peix de MeP entre 

0.05 i 3600 ng/g, EtP entre 0.011 i 840 ng/g. 

Fragàncies: En teixit muscular de peix, Mottaleb et al. (2009) van detectar 

concentracions de Galaxolide de 234 fins a 970 ng/g, i de Tonalide entre 26 i 97 ng/g. 

Subedi et al. (2011) van detectar concentracions de Galaxolide de 81.2 ng/g i de 

Tonalide 5.5 ng/g. 

 

En quant als filtres solars, s'ha de remarcar que per el mètode de APPI, no s'han 

detectat els compostos UV200 i UV300, mentre que sí s'han pogut detectar altres , 

com el BP1, BP3, 4MBC, OC. 

Les concentracions detectades de BP3 són superiors en la ionització per ESI, mentre 

que per APPI són valors més baixos. En canvi, les concentracions que s'han detectat de 

OC per APPI arriben fins als 168 ng/g en l'individu 380. 

En el cas dels parabens, no s'ha detectat MeP, i els valors de EtP són de l'ordre de 1000 

a 5000 μg/g, fet que planteja que s'hauria de tornar a assajar el mètode per aquest 

grup de contaminants en futurs estudis. 
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Respecte a les fragàncies, les concentracions de Galaxolide són aproximadament les 

mateixes que les detectades en l’article de Mottaleb et al. (2009) per ESI, fet que indica 

que s'han detectat força bé per APPI, i les concentracions de Tonalide detectades són 

també força similars. Cal destacar que en estudis previs no s'ha detectat Celestolide, i 

en el nostre cas les concentracions obtingudes són d'entre 20.8 i 313.5 ng/g. 

 
La innovació que suposa el mètode de detecció per APPI en front a altres estudis previs 

és que no hi ha dades de filtres UV mitjançant aquesta tècnica, tots els estudis previs 

s’han realitzat per ESI en mode positiu o negatiu. 

Amb l’APPI es poden mirar una àmplia varietat de compostos alhora. No es pot afirmar 

que els resultats presentats aquí siguin els definitius, ja que no es va disposar de més 

temps per poder validar completament el mètode, per imprevistos tècnics dels equips. 

S’ha pogut demostrar que l’APPI també serveix per detectar parabens i fragàncies. 

Aquestes últimes només se n’han detectat per cromatografia de gasos a dia d’avui, 

mentre que en el present estudi s’ha detectat per Cromatografia líquida acoblada al 

MS/MS amb APPI+ com a font de ionització dels compostos. Tampoc existeixen estudis 

previs de Cromatografia líquida acoblada a MS/MS utilitzant com a font de ionització 

ESI per la detecció de fragàncies. 

Pel que fa a la comparació d’ambdues tècniques, el fet que uns contaminants es 

detectin  millor per un sistema o bé per l’altre posa de manifest que el mètode de 

detecció per ESI pot ser bo per uns contaminants, però encara cal perfeccionar el 

mètode per APPI amb l’objectiu de saber si tant els filtres UV com els parabens i les 

fragàncies es poden detectar amb més sensibilitat que per ESI, i així poder aplicar 

aquest mètode de multidetecció en futurs estudis. 
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8. CONCLUSIONS 

 

 

 
A partir del treball  que s’ha realitzat se’n poden extreure una sèrie de conclusions. En 

quant a la part de recerca bibliogràfica, les conclusions són les següents: 

• És evident que existeix un ampli espectre de filtres solars presents en el medi 

aquàtic i continental, tant en fangs, sòls, aigua com biota. Aquesta ubiqüitat 

permet concloure que els presents PCPs són contaminants que poden generar 

problemes ecològics i de salut i per tant, ha d’existir una regulació i una 

vigilància a nivell internacional. 

• Les dades de toxicitat ambiental solen ser inferiors a les concentracions 

trobades en el medi. Però en algunes localitzacions la quantitat avocada al 

medi suposa un perill per l’ecologia i la salut, ja que es poden bioacumular en la 

xarxa tròfica i arribar fins  i tot als humans a partir de la ingesta de menjar, 

procedent tant per part aqüícola com agrícola.  

• En relació als filtres solars,  els estudis demostren que tenen un elevat 

potencial disruptor endocrí, al semblar-se estructuralment a les hormones i pot 

generar problemes en les poblacions de peixos  o de crustacis, arribant fins i tot 

a la seva extinció per la feminització o masculinització fisiològica de les espècies 

al ingerir aquests compostos. 

• Les tècniques de detecció trobades a la recerca bibliogràfica per als diferents 

contaminants són molt diverses, sent tant cromatografia de gasos amb impacte 

electrònic com de líquids, majoritàriament per electrosprai o bé ionització 

química. 

En quant a la part experimental de determinació dels diferents compostos mitjançant 

la tècnica LC-(ESI+)MS/MS i el desenvolupament de la tècnica LC-(APPI+)MS/MS, es pot 

concloure que: 

• Els resultats obtinguts mitjançant el mètode per ESI ens permet concloure que 

les concentracions obtingudes dels filtres UV són bastant elevades en els peixos 

de Brasil que hem analitzat, i per tant, demostra que en els peixos es 
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bioacumulen aquests contaminants i alguns dels seus metabòlits, els quals es 

troben presents en la Badia de Guanabara i poden repercutir en nivells 

superiors de la xarxa tròfica biomagnificant-se. 

• Els resultats del mètode per APPI posen de manifest que les concentracions 

obtingudes dels filtres UV a partir del mètode per ESI són fiables, i que els 

peixos no solament han bioacumulat filtres UV, sinó que també han 

bioacumulat fragàncies i parabens. Aquestes dades aporten, per tant, 

informació addicional sobre l’estat de contaminació de la Badia de Guanabara, 

a Rio de Janeiro, i demostren que els peixos es troben contaminats per una 

àmplia varietat de PCPs. 

• S’ha pogut determinar, segons els resultats preliminars, que les fragàncies es 

detecten en el múscul del peix únicament, mentre que els filtres UV i els 

parabens es bioacumulen en els tres tipus de teixit. 

• El mètode desenvolupat mitjançant la font de ionització APPI permet detectar 

simultàniament compostos de diferents famílies de PCPs, incloses les 

fragàncies, les quals avui dia es detecten separadament per cromatografia de 

gasos, fet que suposa un avenç i un estalvi en el temps d’anàlisi dels 

contaminants. 

• La font de ionització APPI ha permès, a més, un increment de la sensibilitat en 

la detecció de les concentracions d’alguns contaminants respecte a estudis 

anteriors i al propi realitzat mitjançant la font de ionització ESI, i la seva 

validació futura permetrà detectar més sensiblement una àmplia varietat de 

PCPs. 
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