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ABSTRACT 

Antibiotics are regularly consumed in both human and veterinary medicine for the treatment of a 

variety of infectious diseases. Once administered, antibiotics are partly excreted through feces 

and urine and brought through sewage system till wastewater treatment plant (WWTP). Although 

a large proportion of antibiotics present in the water are removed in such treatments, a large num-

ber of them are still present in the WWTP effluent and further dumped directly into receiving 

rivers. In addition, the most lipophilic compounds are suspected to be adsorbed on the solid frac-

tion. This represent an additional source of contamination of antibiotics in both terrestrial and 

aquatic environment due to its use in amended soils. 

The aim of this work was to study the presence and distribution of 48 pharmaceuticals belonging 

to the group of antibiotics at the Girona WWTP. For this reason, the study is focused on the 

analysis of influent and effluent waters as well as in the suspended solids and sludge. In order to 

comply with the objective, an analytical method for the determination of antibiotics in particulate 

matter and sludge was developed. The analytical methodology developed and implemented for 

this monitoring study allowed us to study the distribution of antibiotics between the solid and 

liquid phase (sludge and particulate matter) and the elimination percentage of antimicrobial com-

pounds in the WWTP. 

The method of sludge and particulate material developed consists on an ultrasonication with water 

: methanol (1:1) acidified with HCl 1M, centrifugation, and post acidification with HCl and esta-

bilization with EDTA before solid phase extraction (SPE). The final extract has been analysed by 

means of ultra-high pressure liquid chromatography (UHPLC) coupled to a hybrid quadrupole-

linear ion trap (QqLIT) analyzer. The method developed allowed the extraction of 26 of the 48 

studied compounds in sludge and 14 in particulate matterial with recoveries always above 50% 

and 30%, respectively and method detection limits (LOD) between 0,73 and 38,09 ng g-1 and less 

than 4,13 ng g-1 for particulate matter.  

Antibiotics were detected in all water samples as well as in sludge. Among antibiotic families, 

fluoroquinolones were detected at the highest concentrations in water samples and sulfonamides 

are those that have been most abundant in sludge samples.   
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RESUM  

Els antibiòtics es consumeixen regularment tant en la medicina humana com veterinària per al 

tractament d'una varietat de malalties infeccioses. Un cop administrats, els antibiòtics s'excreten 

en part a través de la femta i l'orina i portats a través del sistema d'aigües residuals fins a la planta 

de tractament d'aigües residuals (EDAR). Encara que una gran part dels antibiòtics presents en 

l'aigua s'eliminen durant aquests tractaments, un gran nombre d'ells encara estan presents en l'e-

fluent de l’EDAR, els quals són abocats directament als rius. A més, els compostos més lipofílics 

tendeixen a ser adsorbids en la fracció sòlida. Això representa una font addicional de contamina-

ció d’antibiòtics tant en el medi ambient aquàtic com terrestre a causa del seu ús com a esmena 

del sols.  

L'objectiu d'aquest treball va ser estudiar la presència i distribució de 48 productes farmacèutics 

pertanyents al grup d’antibiòtics a la EDAR de Girona. Per aquesta raó, l'estudi es centra en l'a-

nàlisi de les aigües de l’influent i l'efluent, així com els sòlids en suspensió i llots. Per tal de 

complir amb l'objectiu, es va desenvolupar un mètode analític per a la determinació dels antibiò-

tics en material particulat i llots. La metodologia d'anàlisi desenvolupada i implementada per a 

aquest estudi de monitorització ens va permetre estudiar la distribució d'antibiòtics entre la fase 

sòlida i líquida (llots i  material particulat) i els percentatges d’eliminació dels compostos antimi-

crobians en l'EDAR. 

El mètode de material particulat i de fangs desenvolupat consisteix en una ultrasonicació amb 

aigua: metanol (1: 1), acidificant amb HCl 1 M, centrifugació, post-acidificació amb HCl i esta-

bilització amb EDTA abans de l'extracció en fase sòlida (SPE). L'extracte final s'ha analitzat mit-

jançant cromatografia líquida d’altes pressions (UHPLC) acoplada a un analitzador híbrid de qua-

drupol-trampa de ions lineal (QqLIT). El mètode desenvolupat va permetre l'extracció de 26 dels 

48 compostos estudiats en els fangs i 14 en les mostres de material particualt amb recuperacions 

analítiques sempre per sobre del 50% i 30%, respectivament i límits de detecció del mètode 

(LOD) entre 0,73 i 38,09 ng g-1 en el cas dels fangs i inferiors a 4,13 ng g-1 per el material parti-

culat.   

Els antibiòtics es van detectar en totes les mostres d'aigua, així com en els fangs. Entre les famílies 

d'antibiòtics, es van detectar les fluoroquinolones en les concentracions més elevades en les mos-

tres d'aigua i les sulfonamides són aquelles que han estat més abundants en les mostres de fang.  
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RESUMEN 

Los antibióticos se consumen regularmente tanto en la medicina humana como veterinaria para 

el tratamiento de una gran variedad de enfermedades infecciosas. Una vez administrados, los an-

tibióticos se excretan en parte a través de las heces y la orina y són llevados a través del sistema 

de aguas residuales hasta la planta de tratamiento de aguas residuales (EDAR). Aunque una gran 

parte de los antibióticos presentes en el agua se eliminan durante estos tratamientos, un gran nú-

mero de ellos todavía siguen presentes en el efluente de la EDAR, los cuales son vertidos direc-

tamente a los ríos. Además, los compuestos más lipofílicos tienden a ser adsorbidos en la fracción 

sólida. Esto representa una fuente adicional de contaminación de antibióticos tanto en el medio 

ambiente acuático como terrestre debido a su uso como enmienda del los suelos. 

El objetivo de este trabajo fue estudiar la presencia y distribución de 48 productos farmacéuticos 

pertenecientes al grupo de antibióticos en la EDAR de Girona. Por esta razón, el estudio se centra 

en el análisis de las aguas del influente y el efluente, así como los sólidos en suspensión y lodos. 

Para cumplir con el objetivo, se desarrolló un método analítico para la determinación de los anti-

bióticos en material particulado y lodos. La metodología de análisis desarrollada e implementa-

da para este estudio de monitoreo nos permitió estudiar la distribución de antibióticos entre la fase 

sólida y líquida (lodos y material particulado) y los porcentajes de eliminación de los compuestos 

antimicrobianos en la EDAR . 

El método de material particulado y de lodos desarrollado consiste en una extracción con ultraso-

nidos con agua: metanol (1: 1), acidificando con HCl 1 M, centrifugación, post-acidificación con 

HCl y estabilización con EDTA antes de la extracción en fase sólida (SPE ). El extracto final se 

ha analizado mediante cromatografía líquida de altas presiones (UHPLC) acoplada a un analitza-

dor híbrido  de cuadrupolo-trampa de iones lineal (QqLIT). El método desarrollado permitió la 

extracción de 26 de los 48 compuestos estudiados en los lodos y 14 en las muestras de material 

particulado con recuperaciones analíticas siempre por encima del 50% y 30%, respectivamente y 

límites de detección del método (LOD) entre 0,73 y 38,09 ng g-1 en el caso de los lodos e inferiores 

a 4,13 ng g-1 para el material particulado. 

Los antibióticos se detectaron en todas las muestras de agua, así como en los lodos. Entre las 

familias de antibióticos, se detectaron las fluoroquinolonas en las concentraciones más elevadas 

en las muestras de agua y las sulfonamidas son aquellas que han sido más abundantes en las 

muestras de barro.  
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1.  INTRODUCCIÓ 

1.1 CONTAMINANTS EMERGENTS 

Els contaminants emergents es defineixen com a compostos químics sintètics o naturals coneguts 

o desconeguts i que no són controlats en el medi ambient, però són potencialment capaços d'en-

trar-hi i causar efectes adversos coneguts o sospitats en la salut humana i / o el medi ambient 

(Contaminación y calidad química del agua; Damià Barceló et al). La seva presència en el medi 

ambient no és necessàriament nova però si la preocupació sobre les possibles conseqüències. 

L'adjectiu "emergent" indica que es coneix poc al respecte d'aquest contaminant pel que fa als 

seus volums de producció, les seves propietats fisicoquímiques o els seus efectes en el medi am-

bient o sobre els humans, per la qual cosa no han estat regulats. Generalment, aquests productes 

químics es produeixen a gran escala a tot el món, s'utilitzen en una àmplia gamma d'aplicacions, 

i s'han tornat indispensables per a la nostra societat moderna, ja que es troben en formulacions de 

productes d'ús diari com xampús, medicaments, detergents, perfums, etc. Degut al seu ampli i 

continuat ús, la seva introducció en el medi és constant. Un exemple en són els fàrmacs. 

A causa del seu elevat consum, i per tant, abocament constant en el medi, es poden considerar 

com a substàncies "pseudo-persistents", els quals no necessiten ser persistents per ocasionar efec-

tes negatius (Petrović et al; 2003). Dins dels contaminants emergents, els productes farmacèutics 

i d’higiene personal (en anglès pharmaceutical and personal care products o PPCP), són un grup  

contaminants emergents que han provocat una major preocupació i estudi duran els últims anys 

(Richardson S D; 2008). Els PPCP’s son definits com a contaminants que son trobats sovint en el 

medi a concentracions molt baixes, des de µg L-1 a ng L-1, i poden causar efectes adversos sobre 

el medi ambient i la salut (Yang et al., 2010). Entre ells, els antibiòtics són un grup de fàrmacs 

que causen especial interès degut a l’activitat antibiòtica que tenen i que, un cop en el medi am-

bient, els bacteris poden arribar a desenvolupar resistència a aquests (Kümmerer, 2009). 

Durant els últims anys, el desenvolupament de nous mètodes analítics més sensibles ha permès 

detectar la presència d'aquest tipus de contaminants. L’estudi dels contaminants emergents es 

troba entre les línies de recerca prioritàries dels principals organismes dedicats a la protecció de 

la salut pública i mediambientals com ara l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'Agència 

per a la Protecció del Medi Ambient dels Estats Units (EPA), o la Comissió Europea. 
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1.2 ANTIBIÒTICS  

1.2.1 Consideracions generals 

Un antibiòtic és una substància química capaç, a baixes concentracions, d'inhibir el creixement 

d'altres microorganismes o d'eliminar-los. Els antibiòtics són medicaments essencials per a la sa-

lut humana i animal. S’utilitzen àmpliament en la medicina humana i veterinària per al tractament 

d'una gran varietat de malalties infeccioses, per la capacitat que tenen de matar els microorganis-

mes o d’aturar-ne el creixement i la multiplicació. A més, els antibiòtics són una de les classes 

farmacèutiques amb major us i consum arreu del món (Gros et al, 2013).  

Actualment, s’estima que la producció anual mundial d’antibiòtics se situa entre les 100.000 i les 

200.000 t. Als Estats Units, de les 20.000 t que es produeixen anualment, un 60% es destina al 

consum humà i la resta a aplicacions veterinàries (Diputació de Barcelona, 2011). 

D’acord amb informació procedent de la Federació Europea de Salut Animal (FEDESA), el con-

sum d’antibiòtics a la Unió Europea i Suïssa l’any 1999 va ser de 13.288 tones, de les quals un 

65% es van utilitzar en humans, un 29% en animals i la resta com a promotors de creixement 

animal (actualment prohibits a la Unió Europea). 

1.2.1.1 Vies d’entrada i destí dels antibiòtics  

La societat moderna ha desenvolupat hàbits relacionats amb el consum d'una gran varietat de 

productes químics. Els antibiòtics s'utilitzen àmpliament tant en la medicina humana com en pràc-

tiques veterinàries, la ramaderia, l'agricultura i l'aqüicultura principalment per al tractament d'in-

feccions bacterianes (Kümmerer, 2009) (Rodriguez-Mozaz et al, 2015). No obstant això, a més 

del seu ús terapèutic, també s'utilitzen com a promotors del creixement en bestiar per a producció 

animal, com a additius per a pinsos en la cria de peixos i com a fàrmacs coccidiostàtics en la 

indústria d'aus de corral (Gros et al, 2013).  

Una gran quantitat d'antibiòtics són consumits habitualment en les instal·lacions hospitalàries, a 

més a més de l'elevat consum antropogènic de compostos antimicrobians en les llars particulars. 

L’entrada continua de fàrmacs és el motiu pel qual la seva incidència en el medi ambient és cada 

vegada més elevada. Un cop administrats als pacients, aquests són en part excretats a través de la 

femta i orina, que formen part de les aigües residuals, les quals són tractades a les estacions de-

puradores d'aigües residuals (EDAR’s).  

Per aquest motiu, la principal via d’entrada d’antibiòtics, o almenys la més estudiada, a banda 

d’eventuals desviacions del procés de gestió de restes i residus de fabricació dels medicaments, 

són les EDARs, principal punt de recollida i posterior alliberament de productes farmacèutics a 

l’ambient, on entren a través de clavegueres domèstiques i hospitalàries o a través de les descàr-

regues industrials. La descàrrega cap a les aigües residuals a partir de l’excreció consisteix amb 
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una part dels compostos no absorbits, possibles absorbits no metabolitzats i també dels metabòlits 

corresponents. 

A més, s’ha de tenir en compte que els fàrmacs sovint no es degraden completament a les estaci-

ons de depuració d’aigües residuals (Gros et al, 2013) per tant, una part dels fàrmacs romandrà 

inalterada en l’efluent aquós final d’aquestes plantes, mentre que una altra part restarà adsorbida 

als fangs, amb nivells de concentració al voltant de (ng g-1) (Jelić et al, 2009). Segons els aboca-

ments dels productes no depurats a les EDARs, a l’ús dels efluents d’aquestes com a aigua de reg 

i a la deposició de fangs al terreny (com a esmena orgànica del sòl), es pot produir la incorporació 

dels fàrmacs romanents tant al medi aquàtic com al sòl. Un cop en el medi ambient poden expe-

rimentar fenòmens de transport, transferència i distribució entre fases (per exemple entre les zones 

no saturades i saturades del sòl) i degradació (per exemple per biodegradació o processos fisico-

químics). 

L'ús veterinari de molts dels antibiòtics i la baixa capacitat de tractament dels residus generats fa 

que el sector ramader sigui una font important d'aquests compostos tot i que menys estudiada. A 

més, els fems generats en moltes de les granges són utilitzats com a adob per a camps i cultius. 

Tots dos, tant els fangs de depuradora, com els fems utilitzats com a adob i esmena orgànica, 

generen una font de risc potencial de contaminació per aquest tipus de substàncies. Incidint al 

respecte dels antibiòtics d’ús veterinari per al cas dels animals terrestres, la transferència al sòl es 

produeix per deposició directa en el cas dels animals que pasturen en llibertat o, principalment, a 

partir de l’aplicació de purins i residus anàlegs també com a esmena. La Figura 1 resumeix les 

principals vies d’entrada dels antibiòtics en el medi ambient. 

 

Figura 1: Origen i font dels contaminants emergents en les distintes matrius ambientals. Font: Contaminación y cali-
dad química del agua: el problema de los contaminantes emergentes; Damià Barceló; 2011 
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Així mateix, hi ha altres vies d’introducció d’antibiòtics en el medi ambient com ara les fuites 

d'aigua de clavegueram i sistemes sèptics o les filtracions dels rius, entre d'altres (Jurado et al., 

2012) (Foster, 2001). Com a resultat, una àmplia gamma d’aquests contaminants orgànics es po-

den trobar en el medi, el qual pot presentar un risc per a la qualitat de l'aigua i els sòls.  

1.2.2 Famílies d’antibiòtics i propietats fisicoquímiques  

La definició clàssica d’un antibiòtic és un compost produït per un microorganisme que inhibeix 

el creixement d’un altre microorganisme. Els antibiòtics inclouen una àmplia gamma de compos-

tos, metabòlits i altres productes de transformació En aquest estudi el terme “antibiòtic” es refe-

reix únicament als fàrmacs que maten o inhibeixen bacteris, fongs o virus. Els antibiòtics es poden 

agrupar per la seva estructura química o mecanisme d’acció, de manera que són freqüentment 

classificats per el seu ús particular. Aquests són un grup de diversos productes químics que es 

poden dividir en diferents sub-grups com quinolones, tetraciclines, macròlids, sulfamides i altres. 

Una visió general de les famílies més importants, les quals han sigut estudiades, són descrites a 

continuació amb el seu ús, taxes d’excreció i detalls addicionals sobre les propietats i el metabo-

lisme:  

- Sulfonamides: Les sulfonamides van ser els primers antibiòtics eficaços per a ser introduïts en la 

medicina clínica i han estat en ús continu des de la dècada de 1930. Representen una gran classe 

d'antibiòtics que tenen múltiples usos clínics i són bacteriostàtics, vol dir que inhibeixen el crei-

xement de bacteris, però no els maten (Vives et al; 2004). La resistència bacteriana a les sulfona-

mides és actualment comuna i s’han descrit diversos mecanismes bioquímics de resistència a elles 

per el que el seu ús ha disminuït amb la introducció de noves classes d'antibiòtics mes potents. 

No obstant això, les sulfonamides segueixen sent àmpliament utilitzades especialment per infec-

cions del tracte urinari, ja que són ràpidament excretades i molt solubles en l’orina, i per al trac-

tament o la prevenció de paràsits com per exemple la toxoplasmosi i les infeccions de malària, 

entre d’altres (PubMed, 2014). Es metabolitzen en el fetge per acetilació i s’eliminen part com a 

metabòlit i part com el compost original per l’orina (Vives et al; 2004). Totes les sulfonamides 

són molt similars des de un punt de vista farmacodinàmic, però difereixen en la seva farmacoci-

nètica, per el que l’absorció i la velocitat d’eliminació marquen les diferencies més importants 

entre els distints compostos d’aquest grup. A més a més, són utilitzades àmpliament en aplicaci-

ons veterinàries. Les sulfonamides més conegudes i usades són sulfametoxazole, sulfadiazina i la 

sulfabenzamida, entre d’altres.  

 

- Macròlids: són antibiòtics molt emprats, sobretot en el tractament d’infeccions respiratòries. A 

més, també es fa servir en pacients que són al·lèrgics a la penicil·lina, per infeccions cutànies 

diverses així com en el tractament d'altres com la tos ferina i l'acne. Es consideren antibiòtics 
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bacteriostàtics, si bé en determinades condicions poden ser bactericides. L'eritromicina es consi-

dera el macròlid de referència, encara que altres macròlids molt reconeguts i usats són l’azitromi-

cina i la roxitromicina. Actualment se’n coneixen diferents mecanismes de resistència, que van 

des de la modificació de la diana fins a la desactivació de l’antibiòtic (Y. Saenz et al; 2006). La 

biotransformació dels macròlids és habitualment a través del metabolisme hepàtic. S’excreta en 

forma activa, majoritàriament per la bilis (excrements), on arriba a concentracions majors que a 

les plasmàtiques, encara que entre un 2-5% d’una dosi oral s’elimina en forma activa a través de 

l’orina (Guindian, 1998) i en menor proporció a través de les secrecions pancreàtiques, prostàti-

ques i mamàries. De totes formes, el percentatge d’excreció depèn del mode d’administració. 

Alguns compostos, com la claritromicina, originen metabòlits menys actius que el compost ori-

ginal i després s’eliminen a través de la bilis.  

 

- Penicil·lines: La penicil·lina és indicada, per exemple, en pacients embarassades. La penicil·lina 

V s'indica per tractar certes formes de pneumònia bacteriana, l'escarlatina, i les infeccions en 

oïdes, pell i gola. També s'usa per prevenir la febre reumàtica recurrent i la corea infecciosa. En 

forma injectable, la penicil·lina V s'utilitza en certes infeccions bacterianes dels ossos, estómac, 

articulacions, sang, meningitis i de les vàlvules del cor (Medline, 2003). La penicil·lina G conti-

nua sent el fàrmac d'elecció de gran varietat de malalties infeccioses. Aquest antibiòtic s'ha utilit-

zat en infeccions pulmonars, cardíaques i del sistema nerviós central. Inicialment, després de la 

comercialització de la penicil·lina natural en la dècada de 1940, la majoria dels bacteris eren 

sensibles a ella, però causa de l'ús i abús d'aquesta substància molts bacteris s'han tornat resistents, 

tot i que encara segueix sent activa en algunes soques. La penicil·lina també té una elevada apli-

cació en veterinària.  

 

- Quinolones: Les quinolones són antibiòtics bactericides que actuen inhibint la síntesi d’ADN. 

Existeixen varies generacions de quinolones, des de l’àcid nalidíxic fins a les quinolones fluora-

des, anomenades fluoroquinolones com la norfloxacina o ciprofloxacina. Les quinolones són uti-

litzades per el tractament d’infeccions urinàries (norfloxacina), malalties de transmissió sexual 

(ciprofloxacina), gastrointestinals com la salmonel·la (ciporfloxacina) i per infeccions òssies i 

respiratòries. Les fluoroquinolones s'indiquen per al tractament de diverses infeccions bacteria-

nes, incloent la bronquitis bacteriana, pneumònia, sinusitis, infeccions del tracte urinari, infecci-

ons d'articulacions i ossos, la febre tifoide, gastroenteritis bacteriana, en la uretra i infeccions 

ginecològiques entre d’altres. Actualment es recepten freqüentment com a quimioteràpics. A més, 

algunes fluoroquinolones de les estudiades com danofloxacina, enrofloxacina, marbofloxacina i 

orbifloxacina són utilitzades en pràctiques veterinàries. Les principals vies d’eliminació diferei-

xen entre les quinolones. La seva eliminació és majoritàriament renal (àcid pipemídic) com a 
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fàrmac inalterat, encara que alguns compostos com la ciprofloxacina i norfloxacina presenten 

eliminació per ambdues vies, renal i biliar (Seija et al; 2006). 

 

- Tetraciclines: Es fan servir per al tractament d’infeccions de la pell com l’acne, infeccions uroge-

nitals, gastrointestinals, respiratòries i, a més, ha jugat un gran paper per disminuir la mortalitat 

pel còlera. Actualment també són receptats freqüentment com a quimioteràpics. Actuen fonamen-

talment com bacteriostàtics, encara que resulten bactericides a altes dosis, generalment tòxiques 

(Rodrigués et al., 1998). Les resistències bacterianes a les tetraciclines són d'aparició lenta, encara 

que molt més ràpida si s'utilitza per via tòpica. Un dels problemes associats amb la resistència 

d’aquest grup d’antibiòtics ha sigut el sorgiment de la resistència per mutació i selecció durant la 

teràpia. Les tetraciclines es distribueixen àmpliament en els teixits, es metabolitzen el fetge i s’ex-

creten principalment a través de la bilis i, també, a través de l’orina. Algunes de les tetraciclines 

més conegudes, a part de la pròpia tetraciclina, són la doxiciclina, oxitetraciclina i la clortetraci-

clina.  

 

- Lincosamides: Dintre d’aquest grup els compostos més coneguts són la lincomicina i la clinda-

micina. Ambdues tenen un espectre antibacterià similar, encara que la lincomicina és en general 

menys activa contra els microorganismes que són susceptibles a la clindamicina (Edelstein, 2004). 

De totes formes la lincomicina ha estat reemplaçada per la clindamicina, que exhibeix una millor 

activitat antibacteriana. Les lincosamidas són bacteriostàtiques o bactericides depenent de la con-

centració. Normalment s’utilitzen per bloquejar directament la producció de la proteïna M que 

condueix a la resposta inflamatòria severa. Després de l'administració, aproximadament un 50% 

de la dosi de lincomicina i 80-90% d'una dosi de clindamicina, són metabòlicament alterades en 

el fetge i els seus metabòlits sovint conserven activitat i són excretats per la bilis i l’orina. La llet 

també és una ruta excretora important. La resistència bacteriana a les lincosamides apareix lenta-

ment (Hans P; 2015). És utilitzada en aplicacions en medicina veterinària (Antimicrobial 

Resistance Learning Site, 2015).   

 

- Antibiòtics nitromidazol: L’antibiòtic estudiat d’aquest grup en el present treball és el metronida-

zol, el qual té propietats antibacterianes i antiprotozoiques. És un dels fàrmacs eficaços en front 

a les bactèries anaeròbiques. El metronidazol s’adsorbeix quasi per complet un cop administrat 

per via oral i s’elimina per l’orina, en part sense transformar i en part en forma de metabòlits 

(Pérez-Trallero; 2010).  

- Inhibidors de la reductasa dihidrofolat: el trimetoprim és un exemple d’aquest grup d’antibiòtics. 

Té un ús clínic sobretot en teràpia sinèrgica juntament amb el sulfametoxazole (sulfamida), com-

binació que rep el nom de cotrimoxazole, el qual s’utilitza quasi exclusivament per a infeccions 

https://ca.wikipedia.org/wiki/C%C3%B2lera
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urinàries recurrents, encara que també és utilitzat per bronquitis cròniques i algunes infeccions de 

salmonel·la. De totes formes, el trimetoprim és de 20 a 100 cops més potent que el sulfametoxa-

zole (Vives et al; 2004). La resistència al trimetoprim es deu a una mutació que fa que es perdi 

afinitat per el fàrmac. D’altra banda, segons la seva farmacocinètica, s’elimina per l’orina depe-

nent del pH d’aquesta.  

En general els antibiòtics, mostren una estructura comuna d’un anell aromàtic amb una cadena 

lateral amb diferents graus d’insaturació (Díaz-Cruz et al; 2008). L’estructura química dels com-

postos defineix gran part de les seves propietats entre les quals destaquen el comportament al 

medi, la possibilitat de degradació dins de l’organisme i al medi natural i/o a la depuradora i també 

aspectes com la possibilitat d’adsorció al sòl o al fang de depuradora. És per aquest motiu que les 

propietats fisicoquímiques dels antibiòtics són molt importants a l’hora d’analitzar els resultats ja 

que permeten saber en quina matriu tindran major afinitat. Bàsicament, els mecanismes d’elimi-

nació dels fàrmacs dins dels processos de depuració de les EDARs són l’adsorció als fangs i la 

degradació mitjançant processos físics i microbiològics. Aquests mecanismes es poden intuir a 

través de l’anàlisi de propietats químiques dels compostos. La Taula 3 dels Annexes, resumeix 

les propietats fisicoquímiques més importants dels antibiòtics estudiats amb el seu numero iden-

tificador (CAS) i propietats com la constant d’acidesa (pKa), la constant de distribució octanol-

aigua (Kow), la seva estructura molecular, i la solubilitat. D’aquesta forma es pot determinar quina 

serà la seva tendència o distribució entre els diferents compartiments ambientals (aigua, fangs, 

sòl, biota, etc.) i, en el cas del present estudi en la depuradora, entre l’aigua, els fangs de la depu-

radora o el material particulat. 

La Taula 1 resumeix les principals tendències de les famílies d’antibiòtics estudiades en aquest 

treball segons les seves propietats fisicoquímiques. 
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Taula 1: Resum de la tendència dels antibiòtics segons les propietats fisicoquímiques 

Paràmetres Definició  Tendència 

Kow 

 log Kow ≥ 3 

 
Hidrofòbic: Baixa solubilitat fase aquosa 

Expressa la partició d’un compost entre 

l’aigua i l’octanol en estat d’equilibri. De-

termina la distribució i la biodisponibilitat 

d'un compost segons la seva hidrofobicitat 

Tendència adsorbit al fang i material parti-

culat  

log Kow ≤ 1 

Hidrofílic: Elevada solubilitat fase aquosa 

 Baixa sorció contaminant en superfícies 

sòlides 

pKa 

 pka elevat 

Constant d’equilibri que defineix el grau 

de dissociació d’un compost a un cert va-

lor de pH.  

Tendència cap a les matrius sòlides 

pka baix 

Tendència a trobar-se en la fase aquosa 

Solubilitat 

La solubilitat en aigua mesura la concen-

tració de contaminant en l’aigua en estat 

d’equilibri. Influeix en la mobilitat, estabi-

litat i transferència dels contaminants. 

Solubilitat elevada:  

Major tendència a trobar-se en la fase 

aquosa 

Solubilitat baixa 

 

1.3 ANTIBIÒTICS EN EL MEDI AMBIENT 

1.3.1 Presència d’antibiòtics en el medi  

Tal i com s’ha descrit anteriorment, una de les principals vies de contaminació és mitjançant les 

EDARs. Per aquest motiu, les aigües residuals, aigües d’entrada i sortida d’EDAR han estat ob-

jecte d’estudi durant els últims anys. S’han detectat diferents antibiòtics sobretot macròlids, tetra-

ciclines, trimetoprim i sulfamides (com ara el sulfametoxazole). En un estudi realitzat en aigües 

residuals que provenen tant d’hospital com de fonts urbanes es van detectar concentracions d’an-

tibiòtics que varien de 1.206,9 ng L-1 a 135,4 ng L-1 com a concentració màxima de ciprofloxacina 

(Rodriguez-Mozaz et al; 2015) 

 La redistribució dels antibiòtics en EDARs no està del tot estudiada ja que l’estudi dels fangs és 

complicat degut a la major dificultat d’analitzar aquest tipus de matriu tan complexa. No obstant, 

s’ha confirmat la presència d’una àmplia varietat d’antibiòtics adsorbits en els fangs. (Jelić et al; 

2009) van trobar concentracions al volant de ng g-1 de diversos antibiòtics (roxitromicina, clari-

tromicina, josamicin, sulfametazina, trimetoprim i metronidazole). D’altres estudis mostren la 

presència de sulfonamides, macròlids i trimetoprim de fins a 67 mg kg-1 en fangs activats tot i que 

concentracions molt inferiors en fangs digerits fins a 2,5 mg kg-1 (Göbel et al; 2005).  
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En aigües superficials (rius) i subterrànies els nivells són més baixos, generalment en el rang dels 

ng L-1. Diversos estudis han demostrat que alguns fàrmacs s'eliminen parcialment, o no es degra-

den, durant els sistemes convencionals de depuració aplicats en les plantes de tractament, tenint 

com a conseqüència la detecció de valors significatius en el medi aquàtic. Hi ha eficiències d’eli-

minació molt variades segons les característiques fisicoquímiques de cada compost i també se-

gons els sistema de tractament de cada EDAR. En diverses EDARs s’ha arribat a la conclusió que 

el rendiment de depuració d’alguns antibiòtics oscil·la entre 0 i 85% (Senta et al; 2013). Per 

exemple, en un estudi realitzat per Rodríguez-Mozaz et al, 2015 van detectar al voltant del 80% 

d’antibiòtics dels 62 estudiats en les mostres de riu després del seu pas per la depuradora. Així 

mateix, els antibiòtics més polars com el sulfametoxazole, han sigut detectats a les aigües subter-

rànies i fins i tot a les aigües de consum, probablement a causa de la seva elevada mobilitat en el 

medi ambient aquàtic. A tall d’exemple, en pous d’aigua potable recarregats per l’aqüífer Cape 

Cod (Massachusetts, USA), es van trobar concentracions de fàrmacs en 15 dels 20 pous mostrejats 

amb una concentració mitjana de 24 ng L-1. L’antibiòtic més detectat va ser el sulfametoxazole, 

amb una concentració màxima de 113 ng L-1 i una concentració mínima de trimetoprim de 0,7 ng 

L-1 (Schaider et al; 2014). D’altra banda, la presència d’aquests compostos en sediments ha estat 

estudiada, per exemple, per Ji i col·laboradors, en un estudi realitzat en tres rius de la Xina es van 

detectar antibiòtics en el sediments dels tres rius amb nivells de concentració de µg Kg-1 (Yang et 

al., 2010), amb una concentració màxima d’ofloxacina de 1.560 µg Kg-1 en els sediments del riu.  

Finalment, cal destacar que part dels antibiòtics poden quedar adsorbits en el material particulat 

i, per tant, és de gran interès científic l’estudi del material particulat de les mostres d’aigua super-

ficial, subterrània així com d’entrada i sortida d’EDAR. La majoria d’articles dedicats a l’estudi 

dels antibiòtics es centren en la detecció d’antibiòtics en aigües residuals i s’han realitzats pocs 

estudis en altres matrius com fangs de depuradora i encara menys del material particulat present 

a les aigües., només certs estudis han abordat el tema de la determinació de la fracció particulada, 

com per exemple, (Okuda et al, 2009) (Baker et al; 2012) (Schubert et al, 2012) (Senta et al, 2013) 

i (Darwano et al; 2014). Cal tenir present que una petita proporció dels contaminants més apolars 

poden quedar retinguts a les partícules dels filtres i que la seva determinació es fonamental per a 

realitzar una avaluació exacte de la distribució dels productes farmacèutics a les aigües residuals. 

Les aigües residuals son riques en partícules i potencialment adsorbibles, encara que, els compos-

tos farmacèutics són majoritàriament compostos polars i hidrofílics, i per tant, és d’esperar que 

es trobin en major proporció a la fase dissolta i poc retinguts en les partícules.  

De totes maneres, la filtració s’ha convertit en un pretractament quasi universal per a la preparació 

de les mostres d’aigües residuals per analitzar contaminants orgànics. Aquest pretractament previ 

podria potencialment eliminar una porció significativa dels contaminats en una mostra d’aigua, 

ja que depenent de l’afinitat del compost cap al filtre, una significativa porció podria ser adsorbit 
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en el filtre, el que condueix a una subestimació dels contaminants totals si la carrega particulada 

no es quantifica. Per aquest motiu, el sòlids en suspensió juguen un paper important alhora de 

tractar el grau d'eliminació de contaminants de qualsevol mostra d'aigües residuals (Darwano et 

al; 2014). En estudis realitzats sobre material particulat en depuradores de Croàcia s’ha observat 

l’adsorció d’antibiòtics com el sulfametoxazole, trimetoprim, norfloxacina, ciprofloxacina, azi-

tromicina i eritromicina entre 3,6 ng g-1 (7% adsorció) i 17.520 ng g-1 (47%), amb una concentra-

ció mitjana de sòlids en suspensió a l’aigua de 250 mg L-1 (Senta et al.; 2013). La Taula 2 resu-

meix els valors detectats d’alguns dels estudis realitzats sobre la presència d’antibiòtics en el medi 

ambient en les diferents matrius.  
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Taula 2: Estudis sobre la presència d’antibiòtics en el medi ambient. 

Antibiòtics 
Aigua influent EDAR 

(ng L-1) 

Aigua efluent EDAR 

(ng L-1) 

Aigües superficials 

(riu) (ng L-1) 

Fang EDAR 

(ng g-1) 

Material particulat 

(ng g-1) 
País Referència 

Sulfametoxazole 

152 30 - 174 (sediment riu) 614 - 1.672 Canadà (Darwano et al; 2014) 

330,74 - 417,43 56,1 - 73,02 <LQM – 71,8 - - Catalunya (Rodríguez-Mozaz et al.; 2015) 

43 - 528 19 -198 - - - Catalunya (Gros et al; 2013) 

241,6 - 70,9 – 1.488 - - Catalunya (Díaz-Cruz et al., 2008) 

2 – 175 - - - 4,4 - 232 Croàcia (Senta et al; 2013) 

230 - 570 130 -840  68  Suissa (Göbel et al; 2005) 

Claritromicina 

380 260 - 67 - Suissa (Göbel et al; 2005) 

185 - 632 172 – 229 - - - Catalunya (Gros et al; 2013) 

- - - 47 - 270 - Espanya (Jelić et al; 2009) 

460,9 -551,3 92,3 - 129 35,4 – 96,3 - - Catalunya (Rodríguez-Mozaz et al.; 2015) 

Azitromicina 

8 <LDM - 15 (sediment riu) <LDM - 83 Canadà (Darwano et al; 2014) 

189 - 214,5 75,5 - 135 55,9 – 115,5 - - Catalunya (Rodríguez-Mozaz et al.; 2015) 

90 -380 80 -320 - 64 - Suissa (Göbel et al; 2005) 

 - - - 1,3 - 93 Croàcia (Senta et al; 2013) 

184 - 437 225 - 592 - - - Catalunya (Gros et al; 2013) 

Norfloxacina 

72 – 2.937 - - - 22 – 4.380 Croàcia (Senta et al; 2013) 

104 136 - 45 (sediment riu) 1.148 – 2.804 Canadà (Darwano et al; 2014) 

nd - 385 nd - 149 - - - Catalunya (Gros et al; 2013) 

Trimetoprim 

- - - 9,2 -11,2 - Espanya (Jelić et al; 2009) 

35 3.342 - - 1,4 - 52 Croàcia (Senta et al; 2013) 

87,8 – 179,5 97,2 – 124,9 3,9 – 71,8 - - Catalunya (Rodríguez-Mozaz et al.; 2015) 

210 - 440 80 - 400 - 41 - Suissa (Göbel et al; 2005) 

67 -178 69 -108 - - - Catalunya (Gros et al; 2013) 
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1.3.2 Mecanismes naturals d’eliminació  

Els antibiòtics poden arribar inalterats al medi o bé com a producte d’eliminació humana i/o ani-

mal. Aquests productes d’eliminació són el compost natiu metabolitzat per l’organisme. La me-

tabolització de les substàncies actives dóna pas a dos tipus de metabòlits diferents: a) metabòlits 

de fase I, en la qual es duen a terme transformacions químiques com a conseqüència de reaccions 

d’oxidació, hidròlisi, epoxidació, desalquil·lació, etc., i b) metabòlits de fase II, en què els meta-

bòlits formats durant la fase I s’uneixen a molècules polars com ara l’àcid glucurònic, sulfat o 

aminoàcids, de manera que es formen els conjugats corresponents i són excretats. 

Els diferents mecanismes d’eliminació naturals inclouen processos fisicoquímics i/o biològics. 

La degradació mitjançant processos fisicoquímics en el medi (hidròlisi, oxidació i/o reducció en-

tre d’altres) genera productes de transformació els quals poden arribar a ser més nocius en el medi 

que el compost primogeni. D’altra banda, els processos biològics sovint generen metabòlits simi-

lars als excretats pels organismes consumidors d’antibiòtics. 

1.3.3 Efectes mediambientals 

Els nivells ambientals detectats són significativament inferiors als prescrits terapèuticament; per 

tant, en principi es pot descartar del tot l’existència de possibles efectes aguts mentre que, en 

canvi, s’haurien de considerar els corresponents impactes possibles a escala crònica, dels quals 

actualment es disposa de molt poca informació. D’altra banda, s’ha de tenir en compte el possible 

impacte de tipus ecotoxicològic dels fàrmacs i/o els seus metabòlits envers els organismes dels 

ecosistemes aquàtics o terrestres receptors. Els antibiòtics estan dissenyats per matar microorga-

nismes i bacteris en humans i animals. A causa d'aquesta naturalesa poden tenir efectes no desit-

jats en els animals i els microorganismes presents en el medi ambient. Els principis actius dels 

antibiòtics poden actuar per un objectiu pel qual no han estat creats, els anomenats organismes 

diana (“no-objectiu”). Per aquest motiu, alguns antibiòtics poden ser propensos a la bioconcen-

tració i/o bioacumulació en organismes, sobretot en organismes aquàtics com els peixos (Ramirez 

et al., 2009) (Alvarez et al; 2015) (Gros et al; 2013). Addicionalment, la presència d’antibiòtics 

en el medi ambient pot provocar el desenvolupament de resistències de certs bacteris als compos-

tos en qüestió (Kummerer et al; 2009). D'acord amb l'OMS, la resistència als antibiòtics és un 

problema global per a la salut humana, en el qual l'aigua hi juga un paper clau.  A més a més, 

malgrat que actualment es disposa d’informació suficient sobre la toxicitat aguda de fàrmacs in-

dividuals en el medi ambient, encara manca molt coneixement sobre els possibles efectes crònics 

i additius o sinèrgics en estar en contacte diversos fàrmacs (Gros et al; 2009).  
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1.4 LEGISLACIÓ, REGULACIONS I/O NORMATIVES  

Actualment hi ha diverses legislacions i regulacions referents a la qualitat de les aigües i dels sòls 

en els que es contempla la presència màxima de determinats contaminants. La Taula 3 compila 

les principals normatives i legislacions. No obstant, cal remarcar que no hi ha una normativa 

vigent referent a la presència de contaminants emergents com els fàrmacs i antibiòtics. 

Taula 3: Taula resum sobre la legislació referents a la qualitat de les aigües i dels sòls 

Matriu  Nom  Relatiu a  

Aigües Directiva 91/271/CEE Tractament de les aigües residuals urbanes 

 Directiva 200/60/CE Directiva Marc de l'Aigua 

 Directiva 2006/118/CE Relativa a les aigües subterrànies 

 Reial Decret 140/2003 Qualitat de l'aigua de consum 

 Reial Decret 1620/2007 Reutilització de les aigües depurades 

Sòls Llei 22/2011 Residus i sòls contaminats 

 Reial Decret 9/2005                      Estableix la relació d'activitats potencialment 

contaminants del sòl i els criteris i estàndards 

per a la declaració de sòls amb contaminats 

Contaminants EPA CC3  

Unregulated Chemical Monitoring Rule (UCMR 3) 
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2. OBJECTIUS  

L’objectiu principal de la present tesina de Màster és determinar la presencia i distribució de 48 

antibiòtics en una planta depuradora de Girona.  

Detalladament, els principals objectius d’aquest projecte són: 

- Desenvolupament d’un mètode analític per a la determinació d’antibiòtics en material 

particulat.  

- Desenvolupament d’un mètode analític per a la determinació d’antibiòtics en fangs de 

depuradora. 

- Implementació d’un mètode analític per a la caracterització d’antibiòtics en aigües de 

depuradora. 

- Estudi de la distribució dels antibiòtics entre la fase líquida (aigua) i sòlida (fangs i ma-

terial particulat) a l’estació depuradora d’aigües residuals de Girona.  

- Determinació de l’eliminació dels antibiòtics en  fase líquida, entre l’entrada (influent) i 

sortida (efluent), per conèixer els percentatges d’eliminació i/o redistribució dels antibi-

òtics seleccionats.  
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3. DESCRICPCÓ DEL CAS D’ESTUDI  

Aquest tesina final de màster es troba dins d'un projecte de recerca europeu on col·laboren inves-

tigadors de 7 països europeus. El projecte STARE "Parant l'evolució de la resistència als antibiò-

tics (Stopping Antibiotics Resistance Evolution; 2013 Water JPI) avaluarà l'eficàcia de nous trac-

taments d'aigua residual per a l'eliminació d'aquests contaminants. Alhora, aquest projecte pro-

porcionarà informació sobre la presència d'aquests contaminants en diferents depuradores en di-

versos països del món i en diferents moments de l'any. 

3.1 ANTIBIÒTICS SELECCIONATS  

En aquest treball s'ha adaptat un mètode d'anàlisi reproduïble per a la determinació simultània de 

48 antibiòtics de 9 famílies incloent macròlids (eritromicina i claritromicina), fluoroquinolones 

(ofloxacina i ciprofloxacina), sulfamides (sulfametoxazole), tetraciclines (tetraciclina), lincosa-

mides (clindamicina), penicil·lines (amoxicil·lina), metronidazole i trimetoprim (Taula 4). Els 

compostos han estat seleccionats d’acord amb el seu gran volum de producció, ús generalitzat, 

presència en EDARs i el medi ambient i, finalment, per la disponibilitat d’una metodologia ana-

lítica per a la seva determinació. 

A la Taula 4  es recullen els antibiòtics analitzats, classificats pel seu grup químic i els patrons 

patrons interns assignats per la seva quantificació (IS). 
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Taula 4: Antibiòtics analitzats, classificats per el seu grup químic i el patró intern utilitzat per a la seva quantificació. 
Família Compost Codi  Fórmula molecular Patró intern  

Macròlids Azitromicina 1 C38H72N2O12 Azitromicina-d3(IS) 

 Claritromicina 2 C38H69NO13 Azitromicina-d3(IS) 

 Roxitromicina 4 C41 H76 N2 O15 Azitromicina-d3(IS) 

 Tilosina 5 C46 H77 NO17 Eritromicina-d13(IS) 

 Tilmicosina 6 C46H80N2O13 Eritromicina-d13(IS) 

  Espiramicina 7 C43H74N2O14 Ampicil·lina-d5(IS) 

Tetraciclines Tetraciclina 8 C22H24N2O8 Sulfametoxazole-d4(IS) 

 Doxiciclina 9 C22 H24 N2 O8 Sulfametoxazole-d4(IS) 

 Clortetraciclina 10 C22 H23 ClN2 O8 Sulfametoxazole-d4(IS) 

  Oxitetraciclina 11 C22 H24 N2 O9 Sulfametoxazole-d4(IS) 

Lincosamides Clindamicina 12 C18 H33 ClN2 O5 S Lincomicina-d3(IS) 

  Lincomicina 13 C18 H34 N2 O6 S Lincomicina-d3(IS) 

Sulfonamides Sulfametoxazole 14 C10H11N3O3S Sulfametoxazole-d4(IS) 

 Sulfisomidina 15 C12 H14 N4 O2 S Sulfametoxazole-4(IS) 

 Sulfadiazina 16 C10 H10 N4 O2 S Sulfametoxazole-d4(IS) 

 Sulfamerazina 17 C11 H12 N4 O2 S Sulfametoxazole-d4(IS) 

 Sulfatiazole 18 C9 H9 N3 O2 S2 Sulfametoxazole-d4(IS) 

 Sulfapiridina 19 C11 H11 N3 O2 S Sulfametoxazole-d4(IS) 

 Sulfabenzamida 20 C13 H12 N2 O3 S Sulfametoxazole-d4(IS) 

 Sulfadimetoxina 21 C12 H14 N4 O4 S Sulfametoxazole-d4(IS) 

 Sulfametizole 22 C9 H10 N4 O2 S2 Sulfametoxazole-d4(IS) 

 Sulametoxipiridazina 23 C11 H12 N4 O3 S Sulfametoxazole-d4(IS) 

 Sulfisoxazole 24 C11 H13 N3 O3 S Sulfametoxazole-d4(IS) 

 Sulfanitran 25 C14 H13 N3 O5 S Sulfametoxazole-d4(IS) 

N-acetilsulfadiazina* 26 C12 H12 N4 O3 S Sulfametoxazole-d4(IS) 

N-acetilsulfametazina* 27 C14 H16 N4 O3 S Sulfametoxazole-d4(IS) 

N-acetilsulfamerazina* 28 C13 H14 N4 O3 S Sulfametoxazole-d4(IS) 

Quinolones Flumequina 29 C14 H12 FNO3 Ofloxacin-d3(IS) 

 Nalidíxic àcid 30 C12 H12 N2 O3 Ofloxacina-d3(IS) 

 Pipemídic àcid 31 C14 H17 N5 O3 Ofloxacina-d3(IS) 

  Oxolinic àcid 32 C13 H11 NO5 Ofloxacina-d3(IS) 

Penicil·lines Amoxicil·lina 33 C16 H19 N3 O5 S Ampicil·lina-d5(IS) 

 Ampicil·lina 34 C16 H19 N3 O4 S Ampicil·lina-d5(IS) 

 Penicil·lina G 35 C16 H18 N2 O4 S Ampicil·lina-d5(IS) 

 Penicil·lina V 36 C16 H17 N2 O5 S Ampicil·lina-d5(IS) 

 Cloxacil·lina 37 C19H18ClN3O5S Ampicil·lina-d5(IS) 

  Oxacil lina 38 C19 H18 N3 O5 S Ampicil·lina-d5(IS) 

Fluoroquinolones Ofloxacina 39 C18H20FN3O4 Ofloxacina-d3(IS) 

 Ciprofloxacina 40 C17H18FN3O3 Ciprofloxacina-d8(IS) 

 Enrofloxacina 41 C19 H22 FN3 O3 Ofloxacina-d3(IS) 

 Danofloxacina 42 C19 H20 FN3 O3 Ofloxacina-d3(IS) 

 Norfloxacina 43 C16 H18 N3 FO3 Ofloxacina-d3(IS) 

 Marbofloxacina 44 C17 H19 FN4 O4 Ofloxacina-d3(IS) 

 Enoxacina 45 C15H17FN4O3 Ofloxacina-d3(IS) 

  Orbifloxacina 46 C19 H20 F3 N3 O3 Ofloxacina-d3(IS) 

Inhibidor reductasa dihidrofolat  Trimetoprim 47 C14H18N4O3 Sulfametoxazole-d4(IS) 

Antibiòtics nitroimidazols Metronidazole 48 C6H9N3O3 Sulfametoxazole-d4(IS) 

* Metabòlits                                       Adaptat de Gros et al, 2013 
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4. DETERMINACIÓ EXPERIMENTAL DELS ANTIBIÒTICS EN 

MOSTRES AMBIENTALS 

4.1 REACTIUS, MATERIALS I INSTRUMENTACIÓ  

Tots els antibiòtics (puresa >90%; Taula 4) han estat adquirits a Sigma-Aldrich (Alemanya). La 

solució mare patró va ser preparada amb una concentració de 1000 mg L-1, individual per cada 

compost, en metanol. Les solucions de treball es van preparar segons les dilucions apropiades a 

partir de la solució mare i dissolta amb metanol: aigua (50:50; v/v). Les dilucions preparades per 

a la recta de calibratge inclouen una concentració de 0'01-0,05-0,5-1,0-5,0-10-20, 50-100 ng/ml 

a partir d’una mescla dels patrons d’antibiòtics a 10 mg L-1 (en metanol). Els compostos marcats 

isotòpicament, utilitzats com a patrons interns de quantificació han estat adquirits a Sigma-Al-

drich (Alemanya) i inclouen azitromicina-d3, eritromicina-d13, ampicil.lina-d5, sulfamtoxazole-

d4, lincomicina-d3, ofloxacina-d3 i ciprofloxacina-d8 (Taula 4, apartat 3.1). Els compostos mar-

cats isotòpicament sulfadimetoxina-d6 i sulfadoxine-23 han estat utilitzats com a patrons estàn-

dards de procés analític amb la finalitat de determinar l’eficiència d’extracció.  

Tots els compostos preparats van ser preservats a -20º, en condicions de foscor per evitar fotode-

gradació (Gross et al, 2013).  

L’aigua destinada a processos de preparació de mostra ha estat de tipus miliQ i de grau HPLC 

(gradient grade, Sigma-Aldrich) per al procés de determinació analítica. El metanol (HPLC gra-

dient grade), acetonitril (HPLC gradient grade), EDTA i HCl concentrat han estat proporcionats 

per Sigma-Aldrich. L’extracció en fase sòlida (SPE) s’ha dut a terme amb cartutxos Oasis HLB 

(60 mg, 6 ml) de Waters. 

4.2 PRESA DE MOSTRA 

Per realitzar el present estudi, es va mostrejar la planta de tractament d’aigües residuals de Girona 

(Figura. 2) durant els dies 10, 11, 12 i 13 de Març. Durant aquest període, es van recol·lectar 

mostres d’aigua tant de l’influent com de l’efluent integrades (24 h) i mostres de fang de la depu-

radora. A les aigües residuals, la concentració de contaminants pot fluctuar d’acord amb variaci-

ons estacionals, setmanals (períodes de vacances, caps de setmana), diaris, així com també a causa 

d’esdeveniments puntuals com la pluja, vessaments especials o mal funcionament de les EDARs. 

Per tant, sempre és recomanable realitzar la presa de mostra emprant mostres compostes al llarg 

del temps. En aquest cas, es va realitzar amb un mostrejador automàtic (BUHLER 2000). 
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Les mostres d'aigua de la depuradora tant de l’influent com de l’efluent es van recollir en ampolles 

de vidre de color ambre (0,5 L per dia cadascuna), pre-esbandides amb aigua ultra pura i esteri-

litzades a l’estufa a 200ºC durant la nit. Abans de mostrejar, l’ampolla va ser esbandida tres cops 

amb la mateixa aigua a mostrejar. 

Les mostres van ser enviades al laboratori refrigerades (4ºC) i es va dur a terme el seu processa-

ment just a la seva recepció.  

D’altra banda, la mostra de fang secundari correspon només a un dia de mostreig (11 de Març) ja 

que el temps de residència cel·lular es troba al voltant d’entre 8 i 10 dies. Les mostres van ser 

enviades al laboratori en condicions refrigerades (4ºC), es va congelar a -20ºC just a la seva re-

cepció i, finalment, liofilitzat.  

La depuradora estudiada en aquest treball (EDAR de Girona (Campdorà)), consta d’un tractament 

primari i secundari que opera amb un sistema de fangs actius convencional, amb eliminació de 

nitrogen (N) i fòsfor (P), i està dissenyada per tractar l’aigua per a 206.250 habitants equivalents, 

amb un caudal de disseny diari aproximat de 55.000 m3/dia (Agència Catalana de l’Aigua (ACA), 

2013). Aquesta planta de tractament rep aigües urbanes i domèstiques de la ciutat de Girona (80 

municipal %COD), no tracta aigües industrials, amb l’excepció de que rep l’aigua de l’hospital 

principal de Girona (20% de la càrrega d’entrada de l’EDAR), el qual proporciona atenció sani-

tària als ciutadans de la demarcació, aproximadament 800.000 habitants. El temps de retenció 

hidràulic es de 18,8 hores (procés biològic). Finalment, l’aigua depurada és abocada al riu Ter el 

qual representa una important font d'aigua potable per a la població del Gironès (185.085 habi-

tants el 2014), i per a la població de la Àrea metropolitana de Barcelona (2.227.238 habitants el 

2014) després de passar per una planta potabilitzadora d’aigua (IDESCAT).  

Figura 2: Localització geogràfica de la zona d’estudi 
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A continuació, (Taula 5) es poden observar dades amb les característiques fisicoquímiques de la 

depuradora d’estudi i els valors permesos per a la legislació per a descàrregues de les aigües 

residuals urbanes segons la Directiva europea 91/271/CEE (BOE). 

Taula 5: Característiques de la depuradora d’estudi i valors permesos d’abocament d’aigües residuals urbanes. 

Paràmetres Influent mg L-1 Efluent mg L-1 Legislació 

COD (total) 465 b  21 b  

COT 160,433 a 16,488  a   

DBO 392,33 a 8,5 a  < 25 mg O2 L-1 c 

Total-N 500 b   <15 mg N L-1 c 

NH4-N 323 b  0,534 a   

NO3-N - 9,009 a   

Total-P 626 b  < 0,5 b  < 2 mg P L-1 c  

pH 7,5 a  -   

Conductivitat  1230,7 µS/cm a -  

Sòlids en suspensió  - 5,7 a  < 35 mg SS L-1 c 

 a Mitjanes 10, 11, 12 Març 2015; ICRA  

 b  Mitjanes anuals 2013  

c Requeriments per a descàrregues d’aigües residuals urbanes segons la Directiva europea 91/271/CEE.  

DBO: Demanda biològica d’oxigen; COD: Carboni Orgànic Dissolt; COT: Carboni orgànic total.  

 

4.3 PROCEDIMENT ANALÍTIC  

Els fàrmacs comprenen una gran varietat de classes químiques que requereixen diferents mètodes 

d’anàlisi segons la matriu en que es troben, ja que aquests compostos es troben en nivells de 

concentració molt baixos (ng L-1 o ng g-1), per el que mètodes analítics sensibles són indispensa-

bles.  

La taula 6 identifica el procediments generals involucrats en l'anàlisi d’antibiòtic en les mostres 

ambientals en les diferents matrius estudiades líquides i sòlides: 
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Taula 6: Resum dels procediments generals per l’anàlisi dels antibiòtics en mostres de les matrius aquosos i sòlides 

Procediments generals per l’anàlisi dels antibiòtics 

Matrius aquoses 

(entrada i sortida de la depuradora) 
  

Matrius sòlides 

(fang, material particulat) 

Pretractament de la mostra 

Filtració amb filtres de microfibra de vidre 2,7 i 1,2 µm i 

filtre PVDF 0,45 µm 
Homogeneïtzació   

Estabilització: Adició d’EDTA i ajustament pH 2,5    Liofilització   

Adició de patrons interns de recuperació      

Extracció 

     Ultrasons   

     Centrifugació   

SPE (ajustament pH)     SPE (ajustament pH)  

Pre-concentració 

Assecar sota condicions de pressió   Assecar sota condicions de pressió  

Assecar amb gas nitrogen    Assecar amb gas nitrogen  

Instrumentació analítica (separació i detecció) 

UPLC-QLIT     UPLC-QLIT   

SPE- Extracció en fase solida. UPLC-QqLIT- Cromatografia líquida de pressió ultra elevada amb analitzador de 
Quadrupol-Trampa d’Ions Lineal 

 

4.3.1 Aigües de depuradora 

Les mostres van ser filtrades per tal d’eliminar les partícules en suspensió presents en l’aigua, les 

quals podrien saturar el material polimèric. 75 ml de l’aigua de l’influent de la depuradora (25 ml 

x 3 replicats) es va passar per filtres de 2,7 µm, seguit per 1 µm de Glass Microfiber filtre (Filtre 

de vidre de microfibra) (Whatman, U.K.) i, per 0,45 µm PVDF (Polivinildifluoruro) (Millipore). 

L’aigua de l’efluent de la depuradora (150 ml equivalent a 50ml x 3 replicats), únicament es va 

passar per el filtre de 0,45 µm PVDF. Per a l’estabilització de les mostres, es va afegir un volum 

adequat d’una solució de Na2EDTA (0,1M) per aconseguir una concentració final de 0,1% (g de 

solut/g de dissolució). Tot seguit es va ajustar el pH de la mostra a 2,5 amb HCl 1M amb la 

finalitat d’afavorir la retenció dels antibiòtics en el material adsorbent. Finalment, les mostres es 

van enriquir amb un volum apropiat d'una barreja de patrons estàndard de procés analític (veure 

apartat 4.1), amb la finalitat de tenir una concentració de 200 ng L-1 en les mostres de l’influent, 

i de 100 ng L-1 en els efluents de les aigües residuals urbanes. Les mostres es van estabilitzar 

durant 20 minuts.  

L’extracció de les mostres va ser mitjançant extracció en fase solida (SPE) per preconcentrar els 

antibiòtics (a nivells baixos en les aigües estudiades) i purificar la mostra per eliminar les subs-

tàncies interferents de la matriu. Els cartutxos SPE es varen condicionar amb 5 ml de metanol 
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seguit per 5 ml d’aigua HPLC, acidificada a pH 2,5 (HCl), sota condicions de gravetat. 25 ml de 

l’influent i 50 ml de l’efluent de l’aigua residual urbana es van carregar en els cartutxos a una 

velocitat de flux de 1 ml/min i sota condicions de buit. Després de la preconcentració de la mostra, 

els cartutxos es varen rentar amb 6 ml d’aigua HPLC, i es van assecar sota buit durant 10-15 

minuts, per eliminar l’excés d’aigua. Finalment, es varen eluir els analits amb 6 ml de metanol a 

una velocitat de flux de 1 ml/min. Tot seguit els extractes s’evaporaren sota un corrent de nitrogen 

fins a quasi sequedat i es reconstituïren amb 1 ml de metanol/aigua (50:50, v/v). Finalment, per 

tal de portar a terme la quantificació per patró intern, es varen afegir als extractes reconstituïts 10 

µL d’una mescla dels patrons interns de quantificació (veure apartat 4.1) per obtenir una concen-

tració en vial de de 10 ng/ml. Tot el procediment analític es troba representat de forma esquemà-

tica a continuació (Figura 3).  
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Filtració   

Aigua Influent EDAR 

 2,7 µm glass microfiber filter 

 1,2 µm glass microfiber filtre 

 0,45 µm filtre PVDF 

 

Aigua Efluent EDAR 

 0,45 µm filtre PVDF 

  
  

Volum de les mostres  
50 ml Efluent EDAR (triplicats)  150 ml 

25 ml Influent EDAR (triplicats)  75 ml 

 
  

Estabilització  
 

1) Solució Na2EDTA (0,1M) 

             0,1% (g de solutg-1 de dissolució) 

 

2) Ajustar el pH a 2,5 amb HCl 1M 

 

  

Addició patrons estàndard de procés analític  

Concentració: 

 

Aigua Influent: 200 ngl-1 

Aigua Efluent: 100 ng/l-1 

 

Estabilització 20 min 

  
  

Extracció en fase sòlida  (SPE)  

Cartutxos: Oasis HLB (60 mg, 3ml) 

Condicionament (gravetat): 

5 ml metanol 

5 ml aigua HPLC (acidificada amb HCl pH 2,5) 

Extracció (velocitat flux 1 ml/min sota condicions buit) 

Càrrega dels cartutxos 

6 ml aigua HPLC (gravetat) 

Assecat cartutxos sota condicions de buit 

Elució:  6 ml metanol (velocitat flux 1 ml/min) 

 
 

  

Evaporació extractes sota corrent nitrogen   

 
  

Reconstitució 1 ml metanol/aigua (50:50, v/v)   

 

  UHPLC-MS/MS (QqLIT) 

  

 

Figura 3: Esquematització del procés analític realitzat per a les aigües de depuradora 
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4.3.2 Fangs de depuradora  

L’anàlisi del fang de depuradora es va dur a terme mitjançant una quantificació dels compostos a 

partir d’una recta de calibratge per addició estàndard. Per aquest motiu, 21 x 0,5 g de fang liofi-

litzat van ser introduïts en tubs de polipropilè (PP). 21 mostres van ser fortificades amb el volum 

corresponent de la mescla de 48 antibiòtics per obtenir una concentració final, en fang, de 12,5-

25-50-100-250-500 ng/g. Després de deixar reposar durant 20 minuts, es va procedir a l’extracció 

amb 10 ml d’una mescla metanol i aigua (1:1) (veure apartat 5.1 per el procés d’optimització dels 

solvents d’extracció). Tot seguit es va addicionar 500 µl d’àcid clorhídric (1M), agitar les mostres 

amb vòrtex i procedir a l’extracció per ultrasons (Bandelin, Sonorex) durant una hora sense tem-

peratura i amb el tap mig obert per a no incrementar la temperatura degut a que molts dels antibi-

òtics són termolàbils (Hassani et al; 2008) (Eisenhart et al; 2012). A continuació les mostres es 

van centrifugar a 4.500 rpm durant 20 minuts. El sobrenedant es va decantar i es va portar a un 

volum de fins a 100 ml amb aigua miliQ. El pH de la mostra es va ajustar amb àcid clorhídric 

com s’ha descrit per les aigües i estabilitzar amb Na2EDTA (concentració final del 0,1% (g de 

solut/ g de dissolució)) (Figura 4). El procés de purificació per SPE i reconstitució va ser el 

mateix que s’ha descrit per les aigües (apartat 4.3.1). 

  

Reconstitució 

Mostra fang 

Liofilització  

Fortificació  

Acidificació pH 2,5 

Ultrasons 

Centrifugació  

Ajust del pH i estabilització   

Extracció en fase sòlida (SPE) 

UHPLC-qQLit-MS  

Figura 4: Esquematització del mètode desenvolupat per a realitzar el procediment analític dels fangs de depuradora 
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4.3.3 Material particulat  

En quant a la determinació de material particulat, els filtres s’han emmagatzemat i analitzat poste-

riorment, per tal de saber la fracció de compost present en els sòlids en suspensió. La preparació 

dels filtres de 2,7 µm i 1 µm (Glass Microfiber) i de 0,45 µm (PVDF (polivinildifluorur)) van ser 

assecats a l’estufa a 40ºC fins a pes constant (24 h aproximadament).  

Un volum de 500 ml per mostra (triplicats en cada cas) es va passar per els diferents filtres com 

s’ha descrit en l’apartat d’anàlisi d’aigües (veure a 4.3.1). Els filtres van ser distribuïts en diferents 

càpsules de petri i assecats a l’estufa a 40ºC fins a pes constant (2 – 3 dies). La diferència de pes 

entre el filtre abans i després de la filtració de les aigües indica la quantitat de material particulat 

retingut. 

L’extracció d’antibiòtics dels filtres va ser segons es descriu a continuació. Els filtres tallats i 

introduïts en tubs de PP es van extreure amb 10 ml d’una mescla metanol : aigua (1:1). La resta 

del procediment analític és exactament al realitzat per les mostres de fang (apartat 4.3.2). 

Per avaluar la recuperació del mètode d’extracció de material particulat, en primer lloc, es van 

fortificar amb tres nivells de concentració 12,5, 50 i 100 ng g-1 i per triplicat filtres prèviament 

pesats i introduïts a l’estufa, utilitzats com a blancs.  

4.4 ANÀLISI PER CROMATOGRAFIA LÍQUIDA ACOBLADA A ESPECTROMETRIA 

DE MASSES  

Els avenços en aquests darrers anys en els sistemes de cromatografia líquida d’ultra eficàcia 

(UPLC) i, sobretot, el seu acoblament a l’espectrometria de masses (MS), i també l’aparició dels 

sistemes tàndem de MS, han permès avançar en l’anàlisi d’antibiòtics en el medi ambient que 

sovint es troben a pocs ng L-1.  

En el present estudi s’ha utilitzat un sistema de UPLC acoblat a un analitzador híbrid quadrupol 

– trampa de ions lineal (UPLC-QqLIT) segons el protocol desenvolupat per Gros et al. (2013). 

El cromatògraf UPLC (Waters Corporation), equipat amb dues bombes quaternàries (Milford, 

MA, EUA) i una columna cromatogràfica Acquity BEH T3 (50 mm x 21 mm; 1,7 µm de mida 

partícula) (Waters Corpr.), a una temperatura de 30ºC, ha estat emprat per la separació dels anti-

biòtics. El cromatògraf estava acoblat a un espectròmetre de masses híbrid QqLIT equipat amb 

una font de ionització per electroesprai operant en mode positiu. El mode d’adquisició ha estat 

per reacció monitoritzada seleccionada (SRM en anglès). La separació cromatogràfica s’ha dut a 

terme amb un gradient amb (A) Acetonitril i (B) 0.1% d’àcid fòrmic en aigua, a un flux de 0,5 

ml/min segons el gradient descrit a la Taula 7. El volum de mostra injectant va ser de 5 µl. 
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Taula 7: Característiques del gradient utilitzat per a l'anàlisi 

Temps Velocitat de flux ml/min 
%A  

(ACN) 

% B 

(Ac. Fòrmic) 

Inicial 0,5 5 95 

3 0,5 70 30 

3,5 0,5 100 0 

5 0,5 100 0 

5,10 0,5 5 95 

6 0,5 5 95 

 

4.5 PARÀMETRES DE QUALITAT DEL MÈTODE ANALÍTIC PER A L’EXTRACCIÓ 

D’ANTIBIÒTICS EN FANGS I MATERIAL PARTICULAT  

La validació del procés d’extracció d’ambdues matrius s’ha dut a terme mitjançant un procedi-

ment "in-house", d'acord amb la norma ISO 11843 i la Decisió UNE/EN/2002/657/EC (sobre el 

funcionament dels mètdes analítics i la interpretació dels resultats). D'acord amb els criteris, les 

característiques del rendiment d'un mètode convencional inclouen la recuperació (matriu fortifi-

cada quan no hi ha material de referència certificat), repetibilitat, reproductibilitat en el laboratori, 

límit de decisió (CCα) i capacitat de detecció (CCβ), corbes de calibratge, selectivitat i especifi-

citat. A més, a efectes comparatius, també es van determinar els límits de detecció (LOD) i límit 

de quantificació (LOQ).  

La selectivitat es va assegurar mitjançant l'obtenció de quatre punts d'identificació per a cada 

analit a través de la vigilància de les dues transicions de cada ió precursor corresponent a cada 

analit diana i el seu temps de retenció. A nivell instrumental, es va avaluar el rati de les àrees de 

quantificació i confirmació compost, prenent com a acceptable la mitjana del rati més/menys la 

desviació estàndard de la recta de calibratge. Es va procedir fent la mateixa comparació amb el 

temps de retenció cromatogràfic de cada compost per tal de confirmar la seva detecció. L'anàlisi 

de regressió lineal per mínims quadrats es va realitzar mitjançant el traçat de l’àrea del pic de 

l'analit per sobre la concentració d'analit i els coeficients de correlació (r2) major que 0,9900 per 

a tots els compostos. 

La recuperació es va avaluar per a cada analit usant mostres en blanc fortificades en tres nivells 

de concentració (6,25, 25 i 50 ng ml-1) per les mostres de material particulat i 6 nivells de con-

centració (12,5, 25, 50, 100, 250 i 500 ng g-1) per les mostres de fang. Les recuperacions de cada 

analit es varen calcular com a percentatge a partir de la concentració obtinguda per cada analit 

(n=3) entre la concentració dels nivells de fortificació equivalents. La precisió, expressada com a 

repetibilitat interdiària, es calcula mitjançant l’anàlisi repetit en els mateixos conjunts de mostres 

mitjançant triplicats (n=3).  
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El límit de decisió (CCα) i la capacitat de detecció (CCβ) es van calcular d'acord amb la norma 

ISO 11843 (referencia) pel procediment de corba de calibratge quan no s’estableix cap mètode 

que permeti el límit de referència. Després de l'anàlisi dels materials enriquits, CCα es va calcular 

com la concentració que després de traçar la senyal obtinguda enfront de la concentració afegida 

correspon a la intersecció més 2,33 vegades la desviació estàndard de la reproductibilitat dins del 

laboratori. D'altra banda, CCβ es va calcular com la concentració corresponent al límit de decisió 

més 1,64 vegades la desviació estàndard de la reproductibilitat dins el laboratori. 

El límit de detecció (LOD) ha estat calculat per a cada analit com tres cops la mitjana de l’àrea de 

pic de concentració més baixa entre el pendent de la recta de calibratge. D’altra banda, el límit de 

quantificació (LOQ) s’ha determinat com a 10 cops la mitjana de l’àrea de concentració menor 

entre el pendent de la recta de calibratge.  

5. RESULTATS I DISCUSSIÓ  

En aquest apartat es presenten i discuteixen tant el mètode resultant per tal d’analitzar el fangs de 

la depuradora, la quantitat d’antibiòtics en el material particulat de les aigües estudiades i els 

nivells de concentració d’antibiòtics en les aigües d’entrada i sortida de l’EDAR. Finalment, s’es-

tudien els ratis d’eliminació, la distribució dels diferents compostos estudiats en les diferents ma-

trius ambientals i el potencial impacte ambiental que poden provocar.  

5.1 OPTIMITZACIÓ D’ANÀLISI D’ANTIBIÒTICS EN FANGS DE DEPURADORA  

Optimització i paràmetres de qualitat del mètode d’extracció 

Diferents solvents han estat utilitzats per a l’extracció d’antibiòtics en fangs. Les mescles de sol-

vents inclouen: [metanol: aigua] amb proporcions (1:1), (1:2) i (2:1) i metanol 100%. L’optimit-

zació s’ha dut a terme amb fang de l’EDAR de Quart liofilitzat. Aquesta EDAR consta d’un cabal 

de disseny molt inferior a l’EDAR de Girona, al voltant de 600 m3/dia per tal de servir a una 

població de 2.750 habitants equivalents, on només s’hi aboquen aigües urbanes. També consta 

d’un sistema de fangs activats de baixa càrrega (Agència Catalana de l’aigua (ACA), 2013). 

L’optimització es va fer amb 0,5 g de mostra liofilitzada i introduïda en tubs de PP de 50 ml. Les 

mostres es van fortificar amb la mescla de 48 antibiòtics a una concentració final en fang de 100 

ng/kg. Els experiments de fortificació es van dur a terme per triplicat i sempre comparat amb un 

control que consistia en un blanc del fang sotmès al mateix tractament analític. Les mostres es 

van deixar reposar 20 min i es va procedir a la seva extracció amb 10 ml dels solvents descrits 

anteriorment per ultrasons (1 h) a temperatura ambient. Les mostres es van centrifugar a 4.500 

rpm (20 min) i el líquid decantat es va dur a un volum final de 100 ml amb aigua miliQ. Tot seguit 

es va Tot seguit es va acidificar la mostra amb HCl a pH 2.5 i estabilitzar amb EDTA al 0.1% en 
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mostra. Finalment es va procedir a la purificació per SPE i reconstitució segons s’ha descrit per 

les aigües (apartat 4.3.1). 

Els resultats mostren que, per a 11 dels 48 antibiòtics estudiats, el solvent òptim és [metanol:ai-

gua] amb una proporció 1:1.  

La Taula 8 recull els paràmetres de qualitat del mètode descrit anteriorment. La qualitat del mè-

tode ha sigut avaluat mitjançant l’estimació de linealitat, recuperacions analítiques en la extracció, 

sensitivitat (calculant els límits de detecció i quantificació del mètode) i precisió.  

La quantificació de la mostra de fang d’EDAR s’ha dut a terme mitjançant addició estàndard per 

tal de minimitzar l’efecte matriu durant el procés de quantificació. En referència a la linealitat de 

la recta, la resposta lineal han donat un bon ajust (r2 > 0,99). Els punts de concentració establerts 

a la recta van des de 12,5 a 500 ng ml-1 (concentració final en vial). 

Les recuperacions analítiques obtingudes amb el mètode es troben totes per sobre del 80%, os-

cil·lant des de 84,13 per l’orbifloxacina fins a 187,24 per la sulfabenzamida, valor acceptable al 

ser una matriu complexa com es el fang. La precisió d’aquestes dades, calculada com a desviació 

estàndard relativa (%RSD) (veure Taula 8), va des de el 0,28 al 22%.  

Els LDM són inferiors a 4 ng g-1, amb l’excepció del sulfatiazole amb 7,31 ng g-1 i l’àcid nalidíxic 

amb 5,51 ng g-1. En el cas dels límits de quantificació, aquests dos compostos també es troben per 

sobre de la mitja. Els valors oscil·len entre 2,43 i 24,36 ng g-1. Aquests valors indiquen que el 

procés de pretractament de la mostra és eficient juntament amb l’alta sensibilitat de l‘equip i la 

capacitat de detectar concentracions baixes d’antibiòtics en una matriu tant complexa com és el 

fang.  

En un estudi similar realitzat per Li et al; (2013) mitjançant líquids pressuritzats (PLE) han pogut 

extreure 22 antibiòtics amb unes recuperacions analítiques que també es troben per sobre del 50% 

i una desviació estàndard relativa que oscil.la entre 1,1 i el 4%. Com a exemple, per el sulfame-

toxazole han obtingut una recuperació del 102,1. Jelic et al; (2009) fa un procés d’extracció de 

fàrmacs (incloent 9 antibiòtics) de fangs de depuradora mitjançant líquids pressuritzats (PLE). 

L’autor obté recuperacions en el fang per sobre del 40% en tots els casos i els límits de detecció 

molt baixos. En els cas de metronidazole, Jelic troba una recuperació del 80,5, i un LDM i LQM 

de 0,55 ng g-1 i 1,83 ng g-1, respectivament. Aquestes són dades molt similars a les obtingudes en 

el present estudi amb una recuperació analítica per el metronidazole de 91,75 i LDM i LQM de 

0,36 i 1,22 ng g-1, respectivament.  
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Taula 8: Paràmetres obtinguts en la validació del mètode analític per els fangs de depuradora 

  Fangs de depuradora    

                 

Família Antibiòtics Linealitat recta Nº punts r2 
LDM 

(ng g-1) 

LQM 

 (ng g-1) 

% Recuperació (RSD%) 

 (n=3) 

Límit de de-

cisió (CCα)  

(ng g-1) 

Capacitat de 

 detecció (CCβ)  

(ng g-1) 

Sulfonamides Sulfametoxazole 12,5 - 500 ng/ml 5 0,9990 3,00 9,99 178,03 (±3,14) 2,09 3,06 

 Sulfatiazole 12,5 - 500 ng/ml 5 0,9973 7,31 24,36 156,43 (±1,31) 6,5 7,2 

 Sulfapiridina 12,5 - 500 ng/ml 5 0,9992 3,53 11,76 132,45 (±3,10) 1,72 1,97 

 Sulfabenzamida 12,5 - 500 ng/ml 5 0,9990 3,37 11,24 187,24 (±6,19) 1,04 1,20 

 Sulfadimetoxina 12,5 - 500 ng/ml 5 0,9990 2,60 8,65 118,45 (±0,35) 0,44 0,46 

 Sulfametizol 12,5 - 500 ng/ml 6 0,9990 2,49 8,31 153,40 (±4,53) 0,48 0,54 

 Sulametoxipiridazina 12,5 - 500 ng/ml 5 0,9990 2,85 9,52 118,34 (±2,97) 0,27 0,43 

 Sulfisoxazole 12,5 - 500 ng/ml 5 0,9990 3,89 12,95 172,86 (±3,29) 0,63 0,81 

Quinolones Nalidíxic àcid 12,5 - 500 ng/ml 6 0,9995 5,51 18,36 139,73 (±0,28) 10,1 10,2 

Fluoroquinolones Orbifloxacina 12,5 - 500 ng/ml 6 0,9949 3,74 12,45 84,13 (±4,41) 6,1 6,1 

Nitroimidazole antibiotics Metronidazol 12,5 - 500 ng/ml 6 0,9942 0,73 2,43 91,75 (±22,14) 0,63 0,64 
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Tot i que el mètode descrit anteriorment presentava uns bons paràmetres de qualitat (Taula 8), 

només 11 dels 48 antibiòtics podien ser estudiats. Per aquest motiu es va intentar ampliar el mè-

tode d’extracció per a un major nombre de compostos. Els solvents que es van provar van ser els 

mateixos que els descrits anteriorment (metanol 100%, aigua : metanol (1:1), aigua : metanol 

(2:1) i aigua : metanol (1:2)) acidificats amb HCl 1M . Molt breument, 0,5 g de mostra eren extrets 

amb 10 ml de solvent amb 0,5 ml d’HCl 1M. El procès d’extracció és el descrit anterorment.  

Els resultats van mostrar que, d’una banda el solvent òptim seguia sent [metanol: aigua] amb una 

proporció 1:1 i, d’altra banda, es va poder observar que mitjançant l’acidificació s’aconseguien 

extreure fins a 26 compostos, quinze més que sense acificar. A la Figura 5 es poden veure les 

recuperacions analítiques obtingudes per famílies d’antibiòtics segons els diferents solvents aci-

dificats optimitzats i a les Figures 6 i 7 els LDM i les recuperacions, respectivament, per a tots 

els compostos extrets amb aquesta metodologia. Tal com s’observa, la mescla metanol : aigua 

(1:1) permet extreure un major nombre de famílies tot i tenir recuperacions similars a d’altres 

mescles testades per a una mateixa família. Com a exemple, el metanol : aigua (2:1) en molts 

casos presenta reuperacions semblants que el solvent escollit però, en canvi, no permet etreure les 

penicil·lines i les tetraciclines. Les recuperacions analítiques oscil·len entre el 44,2% i 197,4%. 

Normalment, en una matriu com és el fang les recuperacions analítiques poden oscil·lar més que 

en el cas de matrius més netes degut a l’efecte matriu. Per aquest motiu, s’ha acceptat una recu-

peració analítica tant elevada. La resta de compostos no es van poder extreure eficientment mit-

jançant cap de les meslces proposades. Aquest fet mostra que la metodologia multiresidu utilit-

zada no aconsegueix les millors condicions per a tots els analits diana. Alguns dels compostos 

que han presentat baixes recuperacions són la penicil·lina V (33,7%), de les fluoroquinolones la 

danofloxacina (29,6%) o algunes tetraciclines com la clortetraciclina (23,7%) i tetraciclina 

(36,9%).  

Finalment, aquest mètode d’extracció mitjançant la mescla metanol : aigua (1:1) acidificada amb 

HCl 1M (0,5 ml en 10 ml de solvent) ha estat estudiat per a l’extracció d’antibiòtics del material 

particulat.  
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Figura 5: Percentatges de recuperació obtinguts per famílies amb els diferents solvents optimitzats en el mètode. 

 

 

Figura 6: Límits de detecció del mètode (LDM) de fangs acidificant amb HCl per a tots els compostos extrets. 
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Figura 7: Percentatges de recuperació analítica obtinguts per el mètode de fangs de depuradora, acidficant amb HCl per els 26 compostos antimicrobians extrets. 
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5.2 OPTIMITZACIÓ DE L’ANÀLISI D’ANTIBIÒTICS EN MATERIAL PARTICULAT 

Determinació del percentatge d’adsorció d’antibiòtics en els filtres 

En primer lloc, diferents filtres varen ser estudiats per a l’extracció d’antibiòtics en el material 

particulat. Els filtres que es van testar van ser de microfibra de vidre 1,2 µm, de nylon 1,2 µm i 

de membrana PVDF de 0,45 µm. 50 ml d’aigua miliQ, fortificada a 10 ng/ml amb els 48 antibiò-

tics, es va filtrar a través dels filtres proposats. Per tal de determinar el filtre més adient, es van 

analitzar 0,5 ml de mostra abans i després de la filtració. A la mostra final (en vial de LC) s’hi 

van addicionar 0,5 ml de metanol per al posterior anàlisi mitjançant UPLC-QqLIT (veure apartat 

4.4). Els resultats (Taula 9) mostren que el filtres òptims per a l’extracció de 48 antibiòtics són 

el filtre de microfibra de vidre i el filtre PVDF. No obstant, cal remarcar que alguns compostos 

tenen una retenció en el filtre superior al 50% com, per exemple, la claritromicina, roxitromicina, 

l’espiramicina i l’enrofloxacina.  

Un cop escollits els filtres i determinat el percentatge d’adsorció de cada analit, es va procedir a 

l’estudi del percentatge de retenció en aquests quan es treballa amb aigua residual de depuradora. 

Per aquest motiu es va utilitzar una aigua de sortida d’EDAR filtrada prèviament amb filtre de 

microfibra de vidre de 2,7 i 1,2 µm seguit de PVDF de 0,45 µm. 500 ml d’aquesta aigua van ser 

fortificats a 10 ng/ml amb la mescla de 48 antibiòtics i tres alíquotes de 0,5 ml es van posar en 

vials de LC per al seu posterior anàlisi. Tres alíquotes més de 150 ml es van filtrar per microfibra 

de vidre de 2,7 µm. Del volum filtrat se’n van separar 0,5 ml en vials de LC i la resta va ser filtrat 

per microfibra de vidre de 1,2 µm. Del volum filtrat se’n van separar 0,5 ml en vials de LC i la 

resta va ser filtrat per membrana de PVDF de 0,45 µm. 0,5 ml del filtrat es van introduir en vials 

de LC. Finalment, als vials de LC corresponents a cada fracció de filtrat i pre-filtrat se’ls va ad-

dicionar 0,5 ml de metanol i es va procedir a l’anàlisi.  

Els percentatges de retenció en els filtres obtinguts durant la elecció dels tipus de filtre s’ha tingut  

en compte alhora de calcular la concentració de material particulat en les aigües, ja que s’ha con-

siderat la capacitat de retenió que tenen aquest filtres sobre la quantitat de material particulat 

retingut.  Els resultats, expressats com a percentatge de retenció en els filtres, es troben a la Figura 

8. Tal com s’observa, els percentatges d’adsorció són inferiors al 20%, amb l’excepció de la do-

xiclina (44,69%) i l’amoxicil·lina (22,62%).  

S’ha observat que els percentatges d’adsorció dels filtres realitzats canviant el tipus d’aigua (aigua 

mili Q per a l’elecció dels filtres i aigua d’efluent de la depuradora) han presentant certes varia-

cions.   
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Taula 9: Percentatge de retenció d'antibiòtics en els filtres en l’optimització per a l’elecció del filtres. 

 
Càlcul % adsorció en l’elecció dels filtres  

(aigua miliQ fortificada a 10 ng ml1) 

Famílies 
Antibiòtic 

 

F. FV 

1,2 µm 

F.N 

1,2 µm 

F.PVDF 0,45 

µm 

Macròlids Azitromicina 15 4 19 

 Claritromicina 63 29 31 

 Roxitromicina 63 30 21 

 Tilosina 31 36 8 

 Tilmicosina 19 15 12 

 Espiramicina 92 58 92 

Tetraciclines Tetraciclina 16 46 2 

 Doxiciclina 13 24 5 

 Clortetraciclina 32 33 17 

 Oxitetraciclina 47 56 36 

Lincosamides Clindamicina 28 16 13 

 Lincomicina -5 -6 2 

Sulfonamides Sulfametoxazole -2 10 -1 

 Sulfisomidina -15 -2 -2 

 Sulfadiazina -1 18 -7 

 Sulfamerazina -13 7 4 

 Sulfatiazol 9 12 6 

 Sulfapiridina -15 -33 -18 

 Sulfabenzamida 1 17 2 

 Sulfadimetoxina 10 34 11 

 Sulfametizol 8 34 2 

 Sulfametoxipiridazina -4 49 0 

 Sulfisoxazole -5 6 -5 

 Sulfanitran -3 87 6 

 N-acetilsulfadiazina* -7 4 -1 

 N-acetilsulfametazina* 3 13 1 

 N-acetilsulfamerazina* 16 20 23 

Quinolones Flumequina 11 23 5 

 Àcid Nalidíxic 0 11 1 

 Àcid Pipemídic 4 32 30 

 Àcid Oxolinic 2 14 0 

Penicil·lines Amoxicil·lina 7 58 6 

 Ampicil·lina 26 72 34 

 Penicil·lina G 16 67 14 

 Penicil·lina V 5 77 9 

 Oxacil.lina 1 -38 0 

Fluoroquinolones Ofloxacina 9 26 26 

 Ciprofloxacina -2 8 6 

 Enrofloxacina 33 72 69 

 Danofloxacina 20 11 8 

 Norfloxacina 6 13 18 

 Marbofloxacina 42 76 70 

 Cinoxacina -7 5 -8 

 Orbifloxacina 2 22 24 

I. R. Hiidrafolat Trimetoprim 23 34 39 

Metroimidazole Metronidazole 2 10 4 

F.FV: Filtre de microfibra de vidre  

F.N: Filtre de nylon 

F.PVDF: Filtre de polivinil difluorour  
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Figura 8: Representació gràfica dels percentatges de retenció de material particulat en els diferents filtres utilitzats 

durant la filtració de l’aigua, realitzat amb l’aigua de l’efluent de la depuradora  (Filtre de microfibra de vidre de 

2,7µm i 1,2 µm i filtre PVDF de 0,45µm). 
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Paràmetres de qualitat del mètode d’extracció de material particulat  

Els resultats dels paràmetres de qualitat del mètode es troben compilats a la Taula 10. La quanti-

ficació de les mostres de material particulat s’ha dut a terme mitjançant corbes de calibratge de 

regressió lineal, mitjançant l’ús recta de calibratge extern i intern quan aquest últim era possible.  

No obstant, qels resultats finals han estat processats mitjançant recta de calibratge externa ja que 

alguns estàndards interns no s’ajustaven correctament.  

Dels 48 antibiòtics proposats en l’estudi, 14 han pogut ser extrets amb bones recuperacions ana-

lítiques (entre 30 i 97%). A la Taula 10 es poden observar els tres nivells de recuperacions ana-

lítiques realitzades a diferents concentracions, mostrant-se en color gris les que són inferiors a un 

30% i que, per tant, no s’han pres com a vàlides. Els valors de recuperació més elevats han sigut 

per el sulfanitran, amb un 97,27%, seguit per la cinoxacina (89,03%). La precisió d’aquestes da-

des, calculada com a desviació estàndard relativa (%RSD), és inferior al 30% a partir del qual no 

es considera la dada acceptable (0,95 - 21,23%),.  

En referència a la linealitat de la recta, aquesta té un bon ajust (r2 > 0,99) per a tots els compostos. 

Els punts de concentració establerts a la recta són 8, els quals van des de 0,01 a 100 ng ml-1. 

Depenent de cada compost s’han utilitzat els valors superiors o inferiors de la recta, segons el 

millor ajust, amb rectes de com a mínim 5 punts (veure Taula 10).  

Els LDM, i LQM han estat caluclats mitjançant el nivell de fortificació més baix i són expressats 

tant en unitats de volum com en pes (Taula 10). Els LDM són inferiors als 4,13 ng g-1, valor 

obtingut en el cas del sulfametoxazole i els LQM oscil·len entre 0,99 i 13,78 ng g1 indicant una 

bona purificació durant el mètode analític.  

Tenint en compte la bibliografia, Darwano et al; (2014) va trobar recuperacions analítiques de 

material particulat en mostres d’aigua d’EDAR municipal de 108 ng g-1 per l’azitromicina i 72 ng 

g-1 per el sulfametoxazole. Aquest últim amb recuperacions més baixes d’acord amb els resultats 

trobats durant la tesina. Els LDM que troba Dawano són d’un ordre de magnitud superior que els 

trobats per Senta i per el present treball. D’altra banda, Senta et al. (2013) troba recuperacions 

analítiques per els antibiòtics en material particulat entre el 25% i el 78%. En el cas del sulfame-

toxazole, per tal de comparar amb les dades anteriors, la recuperació obtinguda per Senta és del 

55% i un LDM de 1,4 ng g -1, ambdós en concordança amb les dades obtingudes en el present 

treball amb una recuperació màxima per a aquest compost d’un 54,53% tot i que el mètode aquí 

desenvolupat té un LDM lleugerament superior (4,13 ng g-1).  
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Taula 10: Paràmetres obtinguts en la validació del mètode d’anàlisi del material particulat. 

  Material particulat 

         % Recuperació (RSD%) (n=3) 

Família Antibiòtics Linealitat recta 
Nº 

punts 
r2 

LDM 

(ng/ml) 

LQM 

(ng/ml) 

LDM 

(ng/g) 

LQM 

(ng/g) 
Nivell 1 (6,25) Nivell 2 (25) Nivell 3 (50) 

Límit de decisió  

(CCα) (ng/ml) 

Capacitat de 

detecció  

(CCβ) (ng/ml) 

Sulfonamides Sulfametoxazole 0,5-100 ng/mL 5 0,9980 6,70 22,32 4,13 13,78 17,79  (±0,15) 46,22  (±6,43) 54,53  (±21,23) 7,10 10,76 

 Sulfabenzamida 0,5-100 ng/mL 5 0,9985 5,24 17,47 3,23 10,78 23,66  (±0,18) 48,47  (±13,07) 65,41  (±1,14) 7,05 10,73 

 Sulfadimetoxina 0,5-50 ng/mL 5 0,9973 2,64 8,81 1,63 5,44 8,70  (±1,24) 33,95  (±10,57) 36,08  (±13,50) 6,29 10,18 

 Sulfanitran 0,5-100 ng/mL 5 0,9991 1,90 6,33 1,17 3,90 89,63  (±21,25) 74,80  (±3,09) 97,27  (±5,11) 10,25 16,55 

 
N-acetil sulfame-

tazina* 
0,1-100 ng/mL 6 0,9988 4,40 14,67 2,72 9,05 40,16 (±13,58) 65,5  (±8,25) 71,15 (±21,16) 2,47 3,45 

 
N-acetilsulfame-

razina* 
0,1-100 ng/mL 6 0,9996 6,06 20,19 3,74 12,46 50,21  (±12,05) 65,50  (±8,25) 53,43 (±13,60) 1,58 2,42 

Quinolones Flumequina 0,05-50 ng/mL 7 0,9977 1,59 5,29 0,98 3,27 45,88  (±12,15) 68,08  (±3,50) 56,72 (±18,34) 1,34 2,12 

 Nalidíxic àcid 0,1-50 ng/mL 6 0,9950 2,16 7,20 1,33 4,44 41,43  (±15,82) 63,51  (±4,46) 65,74 (±10,29) 2,58 3,75 

 Oxolinic àcid 1-100 ng/mL 4 0,9991 0,48 1,60 0,30 0,99 46,19  (±11,63) 69,00  (±0,81) 76,18  (±16,76) 3,26 4,24 

Penicil·lines Cloxacil·lina 0,01-100 ng/mL 8 0,9985 0,48 1,61 0,00 1,00 16,18  (±27,65) 43,63  (±1,34) 50,03 (±28,06) 1,95 2,78 

 Ciprofloxacina 0,01-100 ng/mL 8 0,9974 1,23 4,10 0,00 2,53 32,57  (±35,49) 33,23  (±20,59) 4,12 (±15,80) 2,67 3,81 

Fluoroquinolo-

nes 
Danofloxacina 0,5-100 ng/mL 5 0,9966 2,64 8,80 1,63 5,43 56,74  (±0,95) 24,68  (±10,66) 22,34 (±15,89) 13,74 14,82 

 Norfloxacina  1-100 ng/mL 5 0,9963 2,82 9,39 1,74 5,80 55,02  (±4,29) 18,94  (±0,21) 2,19 (±0,16) 2,83 3,00 

  Cinoxacina 0,5-100 ng/mL 5 0,9977 2,72 9,06 1,68 5,59 46,88  (±2,41) 75,34  (±4,21) 89,03 (±9,41) 2,03 2,27 

*: Metabòlits 
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5.3 PRESÈNCIA D’ANTIBIÒTICS EN LA DEPURADORA CAS D’ESTUDI 

Presència d’antibiòtics en les aigües de depuradora  

Els resultats mostren que 13 dels 48 compostos antimicrobians analitzats són presents en les di-

ferents mostres d’aigua d’EDAR (Figura 10). De totes les famílies estudiades, només s’han de-

tectat macròlids, lincosamides, sulfonamides, quinolones, fluoroquinolones, antibiòtics nitromi-

dazole (metronidazole) i els anomenats inhibidors de la reductasa hidrofalat (trimetroprim). Com 

a exemple, la Figura 9 mostra els cromatogrames obtinguts de l’aigua de l’influent, efluent i la 

recuperació de 100 ng ml-1. 

Les mostres d’entrada presentaven azitromicina, claritromicina, clindamicina, sulfametoxazole, 

ofloxacina, ciprofloxacina, enrofloxacina i trimetoprim. Els nivells trobats oscil·len entre 39 (tri-

metroprim) i 6.451,61 ng L-1, essent la ciprofloxacina el compost detectat a major concentració, 

seguit per l’ofloxacina amb una concentració màxima de 1.669,95 ng L-1, ambdues de la família 

de les fluoroquinolones (Taula 2 dels annexes).  

Les aigües de sortida d’EDAR, a més de presentar els compostos esmentats a l’influent, també es 

van detectear sulfapiridina, àcid pipemídic, i metronidazole. Els nivells de l’efluent oscil·len entre 

54,80 ng L-1  (trimetroprim) i 795,54 ng L-1 (el macròlid azitromicina) (Taula 2 dels annexes). 

Els nivells de concentració detectats es troben en concordança amb altres estudis de la literatura 

científica. Per exemple, Rodríguez-Mozaz et al; 2015 i Santos et al; 2013 en un estudi realitzat en 

la mateixa zona, troben valors màxims de concentració en les aigües de l’influent per a la cipro-

floxacina de 1.300 i 1.600 ng L-1, respectivament. Altres antibiòtics trobats a concentracions sig-

nificatives a les aigües residuals són el sulfametoxazole (80 i 250 ng L-1, respectivament) i els 

macròlids azitromicina (600 i 800 ng L-1, espectivament) i claritromicina (100 i 200 ng L-1, res-

pectivament).  

De forma general, els valors de l’influent han estat superiors als de l’efluent amb bones eficiències 

d’eliminació (27 – 94%) per la majoria dels compostos tot i que molts antibiòtics segueixen pre-

sents en els efluents de la depuradora, les quals seran abocades al riu i poden tenir un efecte sobre 

les comunitats aquàtiques del riu com per les comunitats microbianes. Les eficiències d’elimina-

ció més elevades (superiors al 80%) han sigut assolides per les fluoroquinolones (94% ciproflo-

xacina i 88% ofloxacina). Aquestes dades concorden amb estudis realitzats en altres depuradors 

per a aquest grup d’antibiòtics (Golet et al; 2002, Linderberg et al; 2005; Wu et al; 2007) i espe-

cíficament (Rodríguez-Mozaz; 2015) ja que es tracta de la mateixa àrea. No obstant, cal fer espe-

cial menció a alguns antibiòtics que estan presents a l’efluent a concentracions més elevades de 

les que s’han trobat a l’influent. Així doncs, per el que envers de portar-se a terme una eliminació 

s’ha generat compost durant el pas per la depuradora. Com a exemple, els valors detectats en el 

cas del trimetoprim per uns dels dies del mostreig són de 39,75 ng L-1 i 54,80 ng L-1 per l’influent 
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i l’efluent de la depuradora, respectivament. Prenent aquests valors s’ha generant un 38% del 

compost durant el seu transcorregut per la depuradora. Aquest fet pot ser explicat degut a que una 

part del fàrmac, al ser eliminat de l’organisme, s’excreta per la veixiga com a fàrmac inalterat 

però l’altra part s’excreta mitjançant els metabòlits. Les reaccions metabòliques inclouen l’oxi-

dació del grup metilè a un grup hidroximetil (3'-hidroximetil, 4'-hidroximetil), el N1-òxid i la 

conjugació amb l’àcid glucurònic o sulfat (Straub; 2013). Per aquest motiu, a l’influent de la 

depuradora no es detecta el trimetoprim però, amb els processos que tenen lloc dintre la depura-

dora, els metabòlits es poden trencar i poden tornar a la seva forma original. Altres estudis com 

(Gulkowska et al., 2008), (Senta et al; 2013), (Rodriguez-Mozaz et al; 2015) també observen que 

el trimetoprim no s’elimina o presenta baixes eficiències d’eliminació, incloent alguns valors ne-

gatius com en el present cas.  

Finalment, avaluant els nivells d’antibiòtics que es troben en el material particulat suspès a les 

aigües, presenten valors per sota el LQM (trobats entre 0,98 i 13, 77 ng g-1) per tots els compostos 

que han presentat una bona recuperació (veure apartat 5.2), sent la concentració mitjana de sòlids 

en suspensió a l’aigua de 104,95 mg per a l’influent i de 2,92 mg per l’efluent. Aquests resultats 

expressen que, la quantitat d’antibiòtic adsorbida en el material particulat de l’aigua residual de 

la depuradora de Girona (entrada i sortida) és negligible. Amb comparació amb altres estudis, 

aquests si que observaven adsorció del material particulat de l’aigua en algunes de les depuradores 

estudiades. Senta, l’any (2013), trobava que el percentatge d’antimicrobians associats amb el ma-

terial particulat variava entre l’1% per les sulfonamides i el 35% per la norfloxacina amb concen-

tracions de l’ordre de ng g-1, al igual que Darwano al (2014).  
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Figura 9: Representació dels cromatogrames obtinguts del corrent total de ions (TIC) de (A) una mostra de 100 ng g-1 

d'antibiòtics on és mostra alguns dels compostos detectats (B) mostra aigua influent de la depuradora (C) mostra de l'efluent 

de la depuradora.  
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Figura 10: Gràfics de les concentracions dels compostos trobats en l'aigua de la EDAR de Girona durant els 

tres dies de mostreig. Diferencia entre l'influent, l'efluent i el percentatge d'eliminació d'antibiòtics entre la 

entrada i la sortida de la depuradora.  
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Presència d’antibiòtics en els fangs de depuradora 

En el cas de les concentracions d’antibiòtics trobades en el fangs de la depuradora, 12 compostos 

s’han pogut detectar tot i que 6 dels quals es trobaven per sota del LQM. La Figura 11 mostra 

com a exemple els cromatogrames obtinguts per a un blanc de fang i el mateix fang fortificat a 

100 ng g1. La majoria de compostos detectats pertanyen a la família de les sulfonamides, les quals 

tenen també l’interval de concentració més elevat (Figura 12). La resta de famílies que s’han 

detectat en aquesta matriu són les quinolones, fluoroquinolones i el metronidazole de la família 

dels antibiòtics nitromidazole. Els intervals de concentració es troben entre 6,40 ng g-1 (orbiflo-

xacina) fins a 1.184, 44 ng g-1 (sulfametoxipiridazina) (Taula 1, Annexes). La principal hipòtesi 

per explicar els nivells trobats de sulfametoxipiridazina és degut a les seves característiques fisi-

coquímiques que el fan més hidrofòbic amb comparació amb els altres compostos, amb un log 

Kow de 0,32. Altres antibiòtics detectats a concentracions notables són el sulfisoxazole (108 ng g-

1), sulfametizol (103 ng g-1) i el metronidazole (66 ng g-1). Comparant amb altres estudis, Jelic 

(2009) va trobar valors de metronidazole de 10,6 ng g-1. D’altra banda, la sulfapirdina ha sigut 

detectada a 29,27 ng g-1, resultats els quals concorden amb l’estudi realitzat per Gobel et al (2005), 

on detectaven 28 ng g-1.  

Revisant la literatura científica, s’observa que els macròlids azitromicina i claritromicina solen 

ser detectats en els fangs de la depuradora , ja que presenten  unes característiques fisicoquímiques 

que fan que quedin adsorbits en el fang (log Kow de 3,33 i 3,16, respectivament). En canvi, en el 

present estudi aquests macròlids han sigut detectats a l’aigua envers de l’esperat, en el fang de 

depuradora.  La constant octanol-aigua indica el paper predominant de apolar i/o interaccions 

iòniques en el procés d’adsorció. De la mateixa manera, l’especiació, depenent del pH de l’aigua 

residual o el fang de la depuradora, hi juga un paper clau en la seva partició. El pH de l’EDAR de 

Girona es troba normalment a 7,5 i el pka dels compostos són de 8,74 per l’azitromicina i 8,79 

per la claritromicina. Aquest fet significa que estan en la seva forma iònica en l’EDAR estudiada. 

Aquest fet pot fer augmentar la seva tendència a ser dissolts en l’aigua. 
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Figura 11: Cromatograma del corrent total de ions (TIC) de (A) Blanc de la mostra de fang de la depuradora, on 

s’observen tots els compostos detectats i (B) patró de 100 ppb en les mostres de fang de la depuradora.
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Figura 12: Representació de les concentracions d’antibiòtics trobades en el fang de la depuradora. 
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Distribució entre les diferents matrius ambientals dintre de la depuradora  

L’ocurrència dels contaminats entre les tres diferents matrius, aigua d’entrada i sortida, fang i 

material particulat, és un tema important a ser considerat per tal d’entendre la distribució dels 

antibiòtics entre la matriu sòlida i líquida de la depuradora.   

9 dels diferents compostos han sigut detectats tant en les aigües com en els fangs. Aquests com-

postos són, sulfametoxazole, sulfparidina, àcid pipemídic, àcid oxolínic, ofloxacina, ciprofloxa-

cina, enrofloxacina, orbifloxacina, metronidazole. A tall d’exemple, el sulfametoxazole és un dels 

compostos que s’ha trobat en les dues matrius de la depuradora amb concentracions entre 80 i 

250 ng L-1 en les aigües i de 56 ng g-1 en el fang, amb una recuperació analítica per sobre del 70% 

en els dos casos. El percentatge d’eliminació total d’aquest compost dintre la depuradora, ha sigut 

del 37% i es deurà una part a la adsorció en el fang i d’altra banda degut als processos de biode-

gradació que tenen llos a la depuradora.  
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6. CONCLUSIONS  

Aquest estudi ha avaluat la presència de 48 antibiòtics en les aigües residuals, material particulat 

i fangs en una EDAR. Per a l’avaluació completa de la distribució dels compostos ha estat neces-

sari l’optimització i validació d’un mètode analític per a l’estudi de fangs i de material particulat.  

El mètode desenvolupat per a fangs i material particulat ha necessitat certes optimitzacions. El 

resultat de l’optimització han mostrat que el millor solvent d’extracció és el [metanol: aigua] amb 

una proporció 1:1 acidificat amb HCl 1M. D’altra banda, els tipus de filtres més òptims per a 

realitzar el pretractament de l’aigua per separar els sòlids en suspensió i determinar la quantitat 

de material particulat retinguda en ells són els filtres de membrana PVDF i de microfibra de vidre. 

Aquest mètode ha permès extreure 26 dels 48 compostos estudiats per els fangs i 16 per el material 

particulat amb bones recuperacions analítiques. El desenvolupament d’un mètode multi residu 

per el fang i material particulat ha permès donar una imatge completa sobre la presència d’antibi-

òtics dintre de la depuradora. A més, separar l‘anàlisi entre la fracció dissolta i particulada de 

l’aigua permet no menystenir una part dels contaminants, els qual queden retinguts en els filtre i 

que, de forma general, fins aleshores no es quantifiquen. A més a més, tenint en compte aquests 

valors es pot acorar més quant s’investiga la redistribució dels compostos durant el procés de 

depuració.  

Finalment, els resultats mostren la presència d’una gran quantitat d’antibiòtics en les aigües resi-

duals. Els nivells trobats en les aigües es troben entre 39,75 i 6451,6 ng L-1.Les concentracions 

més elevades trobades en les aigües d’entrada són per la ciprofloxacina i l’ofloxacina, compostos 

de la família de les fluoroquinolones. S’ha trobat azitromicina com el compost més abundant a la 

sortida de la depuradora. S’han observat bones eficiències de eliminació en la depuradora per a la 

majoria de compostos, encara que segueixen presents a la sortida de la depuradora, sent aquesta 

una font important de contaminació per l’ecosistema aquàtic. A més a més, en els fangs de la 

depuradora s’han trobat concentracions elevades d’alguns antibiòtics com la sulfametoxipirida-

zina, de l’ordre de ng g-1. Això també pot comportar un risc de contaminació terrestre degut al 

seu ús en camps agrícoles, com a esmena orgànica.  
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