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Resum 

 

El 97% de l’aigua que es troba a la Terra és aigua superficial i, d’aquesta, només el 2.6% és 

aigua dolça. Aquest percentatge tan baix d’aigua dolça és una dada alertant, ja que es tracta 

d’un recurs imprescindible en la nostra vida diària i en cada un dels ecosistemes que formen el 

nostre entorn. Des del 1980, la demanda d’aigua a escala mundial ha anat augmentat. L’ús de 

les aigües regenerades es presenta com un recurs més de disponibilitat hídrica. Malgrat això, 

la presència de contaminants emergents, entre d’altres els antibiòtics, en aquestes aigües 

representen un factor de risc pel medi ambient i per la salut humana.  

 

L’objectiu principal del treball és fer una revisió bibliogràfica sobre la presència d’antibiòtics en 

les aigües regenerades emprades per regar i el seu impacte en el sòl i en els cultius. En 

concret, s’han revisat articles i altres fonts documentals que contemplessin la presència 

d’antibiòtics en les aigües regenerades, en el sòl i en els cultius i l’afectació d’aquests en els 

sòls, en els cultius i en els éssers vius. També s’ha considerat la problemàtica vinculada a 

gens de resistència als antibiòtics i de bacteris resistents. 

 

Els principals problemes dels antibiòtics són l’ús continuat, excessiu i inadequat 

antropogènicament i la conservació de les seves propietats antibacterianes actives a baixes 

concentracions que afecten de manera important el medi ambient. Per això, la manca 

d’eficiència en l’eliminació dels antibiòtics a les estacions depuradores d’aigües residuals 

(EDAR) suposa un problema important, ja que a través de la irrigació amb aigües depurades i 

regenerades els antibiòtics poden arribar al sòl i als cultius. A més a més, a través de la 

cadena alimentària, arriben als éssers humans podent provocant l’aparició, mitjançant la 

pressió selectiva amb mutacions a l’atzar, la formació de gens de resistència als antibiòtics 

(ARG) i alhora formant bacteris resistents (ARB).  

 

La recerca bibliogràfica realitzada ens mostra que la major part dels estudis realitzats estan 

fets en condicions experimentals. Pràcticament, no hi ha bibliografia vinculada al metabolisme 

dels antibiòtics per les plantes, així com, també falten referències que permetin avaluar de 

forma ferma possibles efectes tòxics de la seva acumulació en els sòls. 

 

 

Paraules clau: aigües regenerades, antibiòtics, gens de resistència, metabolisme, 

contaminació, tractaments terciaris, agricultura. 
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Resumen 

 

El 97% del agua que se encuentra en la tierra es superficial y de esta, solo el 2,6% es agua 

dulce. Este porcentaje tan bajo de agua dulce es un dato alarmante, ya que se trata de un 

recurso imprescindible en nuestra vida diaria i en cada uno de los ecosistemas que forman 

nuestro entorno. Desde 1980, la demanda de agua a nivel mundial ha ido aumentando. El uso 

de las aguas regeneradas se presenta como un recurso mas de disponibilidad hídrica. No 

obstante, la presencia de contaminantes emergentes, entre otros los antibióticos, en estas 

aguas representan un factor de riesgo para el medio ambiente y la salud humana.  

 

El objetivo principal del trabajo es hacer una revisión bibliográfica sobre la presencia de 

antibióticos en las agua regeneradas utilizadas para regar y su impacto en el suelo y en los 

cultivos. En concreto, se han revisado artículos y otras fuentes documentales que 

contemplaran la presencia de antibióticos en las aguas regeneradas, en el suelo y en los 

cultivos, la afectación de estos en el suelo, los cultivos y en los seres vivos. También se ha 

considerado la problemática vinculada a los genes de resistencia y a las bacterias resistentes. 

 

Los principales problemas de los antibióticos son el uso continuado, excesivo e inadecuado 

antropogenicamente y la conservación de sus propiedades antibacterianas activas a bajas 

concentraciones que afectan de manera importante al medio ambiente. Por eso, la falta de 

eficiencia en la eliminación de los antibióticos en las estacione depuradoras de aguas 

residuaes (EDAR) supone un problema importante, ya que a través de la irrigación con aguas 

depuradas y regeneradas los antibióticos pueden llegar al suelo y a los cultivos. Además, a 

través de la cadena alimentaria, llegan a los seres vivos pudiendo provocar la aparición, 

mediante la presión selectiva con mutaciones al azar, la formación de genes de resistencia a 

los antibióticos (ARG) y a la vez formando bacterias resistentes (ARB).  

 

La investigación bibliográfica realizada nos muestra que la mayoría de los estudios realizados 

están hechos en condiciones experimentales. Prácticamente, no hay bibliográfica vinculada al 

metabolismo de los antibióticos por las plantas, así como, también faltan referencias que 

permitan evaluar de forma firme posibles efectos tóxicos de su acumulación en los suelos.   

 

Palabras clave: aguas regeneradas, antibióticos, genes de resistencia, metabolismo, 

contaminació, tratamientos terciarios, agricultura.    
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Abstract 

 

97 % of water on earth is surface water, of which only 2,6 % is fresh water. Fresh water is 

essential for our daily life and ecosystems, which makes the scarcity of this resource highly 

worrying. As global water demand has been increasing since 1980, several studies point to 

using reclaimed water as a new water source. However, the growing presence of contaminants 

in such water, for example antibiotics, can present risks to the environment and to human 

health. 

 

The main aims of this work are to conduct a bibliographic review of the literature on the 

presence of antibiotics in reclaimed water used for irrigation, and evaluate their impact on soils 

and crops. During this project several scientific papers and other sources of information 

regarding antibiotics in reclaimed water, soil and crops have been reviewed. The formation of 

antibiotic-resistant genes and bacteria are also discussed as an associated problem. 

 

Continued, excessive and inadequate antibiotic use, and the antibacterial effects of antibiotics 

have negative impacts on the environment. These problems make it important to develop 

efficient elimination processes for antibiotics in wastewater treatment plants, in order to prevent 

the presence of antibiotics in soils and crops after irrigation with treated water. Moreover 

antibiotics can affect humans directly via the food supply chain, causing, in some cases, 

mutations, generating antibiotic resistance genes (ARG) and creating antibiotic-resistant 

bacterias (ARB). 

 

The bibliographic review found that most relevant studies were done in experimental 

conditions. In addition, there are few references to antibiotic metabolism in plants or to the 

possibly toxic effects of antibiotic accumulation in soils. 

 

Keywords: reclaimed water, antibiotic, resistance genes, metabolism, contamination, tertiary 

treatments, agriculture.  
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Preàmbul 

 
 
A principis del curs 2019-2020 se’m va proposar la realització d’un treball final de grau 

vinculat a un projecte europeu PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the 

Mediterranean Area) titulat “Decision support-based approach for sustainable water reuse 

application in agricultural production (DSWAP)” liderat per Agricultural Research 

Organization (Israel) amb la participació total de 10 grups de recerca. Un dels grups de 

recerca és el liderat pel Dr. Josep M. Bayona, de l’Institut de Diagnòstic Ambiental i 

Estudis de l'Aigua del CSIC. En aquest grup de recerca, des de fa uns anys, hi col·laboren 

professors de l’Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona 

(EEABB). La major part d’aquests estudis es duen a terme a la unitat experimental de 

l’Agròpolis-Parc UPC.  

 

L’estudi que s’havia de fer per part del Dr. Bayona i en el que col·laboraven professores 

de l’EEABB està en la data que es presenta aquest TFG en els seus inicis. Aquest 

projecte avaluarà l’efecte de regar un cultiu d’enciams amb tres tipus d’aigües diferents 

(aigua de pou, aigua de canal i aigua de canal osmotitzada). L’aigua del canal  la forma 

una barreja d’aigua -aigua de pluja, aigua regenerada i aigües de drenatge de les 

parcel·les de cultiu- procedent de l’estació de depuració d’aigües de Viladecans. Es 

caracteritza per presentar una conductivitat elèctrica elevada (sovint superior a 2,5 dS/m) 

alhora que conté elements traça i contaminants orgànics emergents.  

 

Per tal de minimitzar la contaminació d’aquesta aigua l’estudi contempla  la utilització d’un 

prototip d’una planta d’osmosi directa que permetés reduir la presència de contaminants a 

un baix cost energètic. El filtratge de l’aigua per la planta d’osmosi pretén obtenir una 

aigua el menys contaminada possible per poder regar els cultius hortícoles i que aquests 

siguin més saludables pel consum humà. 

 

Aquesta planta hauria d’haver-se instal·lat a Agròpolis  el mes de gener del 2020, però per 

motius aliens al grup de recerca, l’empresa que l’estava construint va anar demorant el 

seu lliurament fins al mes de març, coincidint amb l’arribada de la pandèmia causada pel 

virus Covid-19. Com a conseqüència, la seva instal·lació es va haver d’ajornar fins al mes 

de juliol, quan es va permetre l’entrada a Agròpolis. Cal tenir present que després de la 

instal·lació calia fer importants calibratges abans de poder-la emprar en l’estudi. Els 

calibratges han acabat a finals d’octubre del 2020. 
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Al no poder iniciar-se la part experimental abans de l’estiu, les professores van decidir 

oferir-me un TFG vinculat a la temàtica del projecte però bibliogràfic. Com que un dels 

contaminants orgànics emergents de les aigües regenerades són els antibiòtics, que tal 

com es veurà en el desenvolupament d’aquest TFG, no són eliminats ni pels tractaments 

de  depuració ni de regeneració,  es va apostar centrar la recerca bibliogràfica en aquest 

tipus de fàrmac.  

 

Per part meva considero que ha estat una situació molt desavantatjosa, ja que no m’ha 

permès poder aportar el meu petit gra de sorra en la temàtica sobre l’efecte del reg amb 

aigües contaminades per xenobiòtics. Tampoc  m’ha permès viure en primera persona tot 

el procés d’un estudi experimental a nivell de camp. Malgrat això, realitzar aquesta 

recerca bibliogràfica m’ha ensenyat la importància que té estar ben documentat a l’hora 

de fer un treball i la dificultat que representa aconseguir una bona base bibliogràfica que li 

doni força i validesa al treball.  
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1. Introducció 

 

1.1. Importància dels recursos hídrics 

 

Actualment, l’afectació del canvi climàtic és una de les amenaces més importants que 

està vivint la humanitat. Un dels principals impactes d’aquest canvi en l’àmbit ambiental és 

l’alteració de la disponibilitat dels recursos hídrics, causats pel desglaç dels pols, les 

inundacions, les sequeres, la contaminació, l’augment de l’evapotranspiració, etc. (March 

et al., 2012). Com és evident, els recursos hídrics i la seva gestió afecten, pràcticament, a 

tots els aspectes de la societat i de l’economia, provocant que l’escassetat de l’aigua ja 

sigui preocupant i l’evidència d’actuar sigui urgent (Saleem et al., 2009; Iglesias i Garrote, 

2015).  

 

Segons la base de dades de la Food and Agriculture Organization (FAO), des del 1980 la 

demanda d’aigua a escala mundial ha anat augmentant, aproximadament, un 1% cada 

any. Aquest constant increment es veu impulsat pel creixement poblacional, el 

desenvolupament socioeconòmic i els patrons de consum, així com, també la creixent 

demanda d’aigua dels països en desenvolupament i les economies emergents (Aquastat, 

2015). 

 

El 97% de l’aigua que es troba a la Terra és aigua superficial i, d’aquesta, només el 2.6% 

és aigua dolça. D’aquest darrer percentatge hi ha un 77% atrapat en forma de casquet 

polar i la resta, o bé  és aigua subterrània o bé és aigua superficial (llacs, aigües corrents, 

rius, etc.) (OMS i UNICEF, 2004; Martos, 2015). 

 

Aquest percentatge tan baix d’aigua dolça és una dada alertant, perquè es tracta d’un 

recurs imprescindible en la nostra vida diària i en cada un dels ecosistemes que formen el 

nostre entorn. Per això, hem de preservar-la fent-ne un ús sostenible i evitant la seva 

contaminació. No només és important l'abundància d'aquest recurs sinó també la seva 

qualitat (WWAP, 2019; Suwaileh et al., 2019).  

 

La destinació de l’aigua potable, a escala mundial, va dirigida, principalment, en un 12% a 

l’ús domèstic, un 19% a la indústria i un 69% a l’ús agrícola, incloent-hi en aquesta última 

la utilització en la irrigació, la ramaderia i l’aqüicultura (WWAP, 2019). Les aigües 

utilitzades, tant en l’àmbit domèstic com les procedents de processos industrials, suposen 

un problema mediambiental, ja que si fossin abocades directament als llits naturals de 
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l'aigua, estaríem davant d’un imminent risc ecològic, a causa de la seva alta càrrega de 

contaminació. Aquesta càrrega alteraria, sens dubte, l'equilibri dels ecosistemes, danyant 

tant la fauna com la flora presents en els nostres rius i mars (Christou et al., 2017a). Per 

aquest motiu, en molts països aquestes aigües residuals abans de ser vessades són 

tractades a les estacions depuradores d’aigües residuals.  

 

1.2. Aigua residuals i aigües regenerades 

 

Una aigua residual és qualsevol classe de recurs hídric afectat negativament per 

influència antropogènica, és a dir, és una aigua que ha patit contaminació. En termes 

generals, és la que més incidència té en el medi ambient, ja que aporta una gran varietat 

de xenobiòtics (Metcalf i Eddy, 1995). Els xenobiòtics són compostos químics aliens a la 

composició dels organismes vius. Es consideren contaminants omnipresents, ja que es 

poden difondre per aire, aigua o terra, i acostumen a produir efectes tòxics sobre els 

éssers vius (Chimenos-Küstner et al., 2018). 

 

Perquè totes les aigües residuals siguin tractades amb la millor eficiència possible, es 

necessita una infraestructura específica composta d’una xarxa de clavegueram, 

col·lectors i d’unes instal·lacions anomenades Estacions de Depuració d’Aigües Residuals 

(EDAR). Aquesta infraestructura permet millorar les condicions de l’aigua, esdevenint 

aigües depurades, amb l’objectiu de què es puguin abocar als espais naturals causant un 

menor risc de contaminació ambiental (Metcalf i Eddy, 1995; De Bustamante et al., 2010).  

 

En aquestes EDAR es realitzen processos físics, químics i biològics per eliminar els 

agents contaminants, obtenint un efluent que en alguns casos pot ser reutilitzat. Aquests 

tipus de tractaments tenen el seu origen a Anglaterra. L’any 1893 es van sotmetre aigües 

residuals a tractaments biològics, emprant un filtre biològic seguit de sedimentadors 

(Henze et al., 2008). 

 

Quan es pretén reutilitzar, les aigües depurades s’envien a un regenerador per convertir-

les en aigües regenerades (AR) i quan no, simplement s’aboquen als rius i mars 

minimitzant els danys i contribuint a mantenir, en el cas d’un abocament fluvial, el cabal 

ecològic (Mujeriego, 2013). En resum, les aigües regenerades són aigües residuals 

depurades que es sotmeten a tractaments addicionals i complementaris, per tal que 

assoleixin una qualitat adequada que permeti la seva reutilització en usos per als quals no 

és estrictament necessària l’aigua potable. Així, mitjançant els tractaments de 

regeneració, les aigües residuals depurades deixen de ser un residu i esdevenen un nou 
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recurs que contribueix a una gestió més racional i integrada de l’aigua (Mujeriego, 2013; 

ACA, 2018). 

 

En relació amb els tipus bàsics de reutilització, Mujeriego (2013) indica que cal considerar 

grans subgrups: 

 

o Reutilització indirecta: on s’aprofiten els efluents de les depuradores 

abocats al medi receptor. Per exemple, els rius, la recàrrega d’aqüífers o 

llacs, etc.  

o Reutilització directa o planificada: a través d’una xarxa de distribució o 

d’altres mitjans de transport, s’aprofiten les aigües regenerades destinades 

a un ús determinat.  Per exemple: reg agrícola, neteja de carrers, etc.  

 

 

1.3. Importància i necessitat de la reutilització d’aigües regenerades  

 

Les aigües regenerades són un recurs més de la gestió hídrica derivada d’un procés 

industrial més o menys intens de depuració, cada cop més valorat, gràcies al paper clau 

en la planificació integral de l’aigua i el seu aprofitament, ja que no s’ha d’oblidar que si 

l’aigua està ben gestionada, pot tenir una vida quasi il·limitada (MMAMRM, 2010; Melián-

Navarro i Fernández-Zamudio, 2016). 

 

1.3.1. Escenari socio-econòmic a nivell local i internacional de l’ús d’aigua 

regenerada   

 

La reutilització de l’aigua regenerada hauria de ser considerada com a part de les 

polítiques de gestió integrada dels recursos hídrics en una zona determinada, no obstant 

els seus estàndards de qualitat haurien de ser adequats a la seva reutilització (directa i 

indirecta). La qualitat de l’aigua sempre caldria que s’adaptés a les necessitats dels 

usuaris (CE, 2015; WWAP, 2019).  

 

Un dels obstacles amb el que s’enfronta la reutilització de l’aigua regenerada és la 

incertesa sobre la qualitat d’aquesta i la desinformació dels beneficis que pot aportar (CE, 

2015). Per això, el 25 de maig del 2020, apareix un nou reglament considerat prou flexible 

per facilitar l’ús d’aquesta aigua i per tant elevar el grau de confiança entre la ciutadania i 

les autoritats de l’aigua (DOUE, 2020).  
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Els principals beneficis són (Mujeriego, 2013):  

 

● Permetre incrementar els recursos hídrics existents en una zona determinada, a 

partir d’una aigua que abans es rebutjava (abocaments). 

● Possibilitar gestionar millor els recursos hídrics al substituir amb aigua regenerada 

volums d’aigua de major qualitat i destinant-la a usos més exigents com el 

proveïment públic. És a dir, permet reduir el malbaratament del consum d’aigua 

potable i emprant-la, per exemple, en regs urbans (CE, 2015).  

● Disminuir els abocaments directes en el medi receptor tradicional, reduint  

l'aportació de contaminants als cursos naturals d'aigua. La reutilització de l’aigua 

mitjançant el reg permet que les substàncies orgàniques difícils de mineralitzar 

puguin ser biodegradades en el sòl. D’aquesta manera s’ofereix la possibilitat de 

que els seus components minerals seran posteriorment assimilats per les plantes. 

● Aprofitar els elements nutritius continguts en l’aigua, especialment quan s’utilitza 

per al reg agrícola i de jardineria.   

● Donar una elevada fiabilitat (qualitat sanitària adequada per a usos no potables. 

Real decret 1620/2007) 

● Presentar una major garantia de subministrament.  

● Representar un estalvi econòmic, sempre que les exigències de qualitat de 

l’alternativa de reutilització considerada siguin menys restrictives que les definides 

pels objectius de qualitat del medi receptor  

● Generar un estalvi energètic, en evitar la necessitat d’una aportació addicional 

d’aigua des de zones més allunyades a la planta de regeneració d’aigua. A més, 

disminueix els problemes polític-territorials relacionats amb la disponibilitat de 

recursos hídrics. 

● Ajornar, reduir o inclús eliminar les instal·lacions addicionals de tractament d'aigua 

de proveïment, amb la reducció que això representa tant en els efectes 

desfavorables sobre els recursos naturals de l'aigua com el dels costos de 

proveïment d'aigua. 

● Reduir les aportacions de diòxid de carboni a l'atmosfera, gràcies als menors 

consums energètics 

 

I els principals desavantatges potencials són:  

 

● Presència de patògens 

● Presència d'altres contaminants (metalls, farmacèutics, cura personal, indústria 

plàstic...) 
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● Acumulació de contaminants en el sòl o en les aigües subterrànies (decrement de 

la seva qualitat) 

 

Malgrat això, la reutilització de l’aigua regenerada es veu, normalment, governada per 

motius econòmics (DOUE, 2020). Tot i que, és molt més barata que l’aigua de primer ús 

(aigua potabilitzada), planteja un problema relacionat amb la disponibilitat financera dels 

governs, per tal de dotar les infraestructures necessàries (xarxa de clavegueram, EDAR, 

tractament de regeneració i xarxa de distribució de l’AR), i la seva capacitat analítica. És a 

dir, hi ha països desenvolupats amb un alt nivell econòmic i amb capacitat analítica per 

poder generar aigua regenerada i establir tots els controls necessaris per a la seva 

reutilització, però n’hi ha d’altres que a causa de la seva capacitat financera no ho poden 

abastar (WWAP, 2019; DOUE, 2020). A més a més, cal tenir també present, que 

dependent del seu origen, les aigües regenerades poder presentar conductivitats 

elèctriques massa elevades per a ser utilitzades sense realitzar un quart tractament (tipus 

osmosi o electrodiàlisi reversible) per tal de reduir la presència de sals, el que comporta 

un increment del cost de l’aigua (Baeza et al., 2012).  

 

Tot i això, la seva importància està creixent mundialment derivat de la problemàtica, cada 

cop més evident, de l’escassetat i qualitat dels recursos hídrics. Fins i tot, hi ha diferents 

països que estan optant per potabilitzar aigua a partir d’aigua regenerada (Radcliffe i 

Page, 2020), ja que el desenvolupament de noves tecnologies vinculades a la regeneració 

de l’aigua depurada, cada vegada més fiables i eficients ho permeten (Asano,1987; 

Mujeriego, 2013). 

 

 

1.3.2. Normatives sobre l’ús de les aigües regenerades   

 

Les primeres regulacions per a l’ús de les aigües residuals van aparèixer a Califòrnia l’any 

1918. Aquestes primeres normatives eren tan restrictives que sovint no es podien complir. 

A més a més, no tenien una base epidemiològica ferma que hi dónes suport. Es 

considerava que la qualitat microbiològica havia de ser com a màxim de 2,2 

coliformes/100 mL (ACA, 2018). Entenent com a coliformes, espècies bacterianes que 

tenen certes característiques bioquímiques importants en comú i que són uns importants 

indicadors de la contaminació presents a l’aigua i als aliments (Leon, 2017).  

 

L’any 1952, Israel va publicar normes sanitàries basades en els estàndards de Califòrnia.  
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El 1973, la US Environmental Protection Agency va recomanar que l'aigua per a reg no 

passes els 103 coliformes/100 mL. Aquesta norma era menys exigent que la de Califòrnia i 

Israel, que es considera segura, ja que en aquella època la major part dels estats dels 

Estats Units d’Amèrica (EUA) permetien el bany en aigües amb aquests continguts de 

coliforms. Aquell mateix any, apareix un informe de l'Organització Mundial de la Salut 

(OMS) recomanant certs processos de tractament per assolir uns criteris sanitaris de 

reutilització d'aigua residual: es feia avinent la necessitat d'un tractament primari i 

secundari i, a vegades, que l'efluent fos desinfectat. La indicació, pel que fa als coliformes, 

era que no hi hagués més de 80 coliformes/100 mL, en el 80% de les mostres (Havelaar 

et al., 2001).  

 

El 1986, es publiquen els estudis del Banc Mundial i d'Engelberg, recomanant normes 

menys estrictes (103 coliformes/100 mL i menys d'1 ou d'helmint/Litre) pel reg sense 

restriccions dels conreus. Apareixen recomanacions tecnològiques amb un temps de 

retenció de 20-25 dies en sistemes de 4-5 estanys, on s'aconsegueix una eliminació total 

d'helmints i protozous i el 99% de bacteris coliformes (Salgot et al.,1994).  

 

El 1989, apareix un segon document de l'OMS que concorda amb els criteris d'Engelberg.  

La tendència en molts llocs continuava essent l’aplicació dels antics estàndards de 

Califòrnia, encara que van guanyant acceptació les noves normes d'Engelberg/Banc 

Mundial/OMS ” (Havelaar et al., 2001).  

 

La Unió Europea l’any 1991 estableix la Directiva de Consell (91/271/CEE), de 21 de maig 

1991, sobre el tractament d’aigües residuals urbanes amb la finalitat d’evitar que 

l’evacuació d’aigües tractades de forma insuficient tingui repercussions negatives en el 

medi ambient (DOCE, 1991). A conseqüència d’aquesta directiva, a Catalunya es creà 

l’any 2002 el Pla de Sanejament de Catalunya (Departament de Medi Amb ient, 2002).  

 

Posteriorment l’any 2006 l’OMS publica una nova guia per tal d’assegurar una utilització 

segura de les aigües residuals (OMS, 2006).   

 

A finals de l’any 2007 l’estat espanyol publica el Reial Decret 1620/2007, que, amb un 

nivell d’exigència molt alt, estableix el règim jurídic de la reutilització d’aigües depurades . 

A conseqüència d’aquest RD es va considerar necessari potenciar les actuacions 

encaminades al desenvolupament d’aquest recurs creant el pla de reutilització de l’aigua. 
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Aquest pla contempla els següents objectius (MMAMRM, 2010):  

 

- Contribuir a aconseguir el bon estat de les aigües previst en l'article 92 bis del text 

refós de la Llei d'Aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol. 

- Reduir, en la mesura que sigui possible, els abocaments directes d'aigües 

residuals a la mar. 

- Establir un model de finançament adequat que fomenti la reutilització sostenible 

d'aigües. 

- Promoure que l'ús de les aigües regenerades es realitzi conforme a les bones 

pràctiques de reutilització d'aigües. 

- Informar, sensibilitzar i conscienciar dels beneficis de la reutilització d'aigües. 

- Fomentar la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica dels sistemes 

de regeneració. 

 

Com ja s’ha dit anteriorment, el maig del 2020 es publica a escala europea un reglament 

relatiu als requeriments mínims per a la reutilització de l’aigua (DOUE, 2020), amb 

l’objectiu de facilitar la implantació de la reutilització, sent un reglament suficientment 

flexible per quan resulti convenient i sigui eficaç amb els costos, poder crear un marc 

propici per aquells estats membres que desitgin o necessitin recórrer a aquesta pràctica.  

Cal esmentar que no existeix cap regulació vinculada a la utilització de les aigües 

regenerades amb relació al seu contingut amb antibiòtics.  

 

 

1.3.3. Tipus de reutilització a l’estat espanyol 

 

Segons el Reial Decret 1620/2007, els usos que se li poden donar a l’aigua regenerada 

són:  

- Urbans:  

● Residencials (més qualitat)  

○ Reg de jardins privats  

○ Sanitaris 

○ Sistemes de calefacció i refrigeració d’aire 

○ Altres usos domèstics 

● Serveis urbans (menys qualitats)  

○ Reg de zones verdes urbanes  

○ Neteja de carrers  

○ Sistema contra incendis  
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○ Neteja industrials de vehicles  

○ Fonts i làmines ornamentals   

 

- Agrícoles:  

● Qualitat 2.1 (molta restricció) 

○ Reg de cultius amb sistema d’aplicació  de l’aigua  que permeti el 

contacte directe de l’aigua regenerada amb les parts comestibles 

per a l’alimentació humana en fresc.  

● Qualitat 2.2  

○ Reg de cultius amb sistema d’aplicació de l’aigua que no eviti el 

contacte directe de l’aigua regenerada amb les parts comestibles, 

en aquest cas el consum no és en fresc, serà un aliment processat 

(tractament industrial posterior)  

○ Reg de  pastures per a consum d’animals productors de llet i de 

carn 

○ Aqüicultura  

● Qualitat 2.3  

○ Reg localitzat de cultius llenyosos que impedeixi el contacte de 

l’aigua amb els fruits consumits en alimentació humana  

○ Reg de cultiu de flors ornamentals, vivers, hivernacles, sense 

contacte directe de l’aigua regenerada amb les produccions 

○ Reg de cultius industrials, vivers farratges, ensitjats, cereals i llavors 

oleaginoses.   

 

- Usos Industrials  

● Aigües de processos, neteja i refrigeració industrial, a excepció de la 

indústria alimentària  

● Torres de refrigeració i condensadors evaporatius  

● Altres usos industrials   

 

- Usos recreatius  

● Reg de camps de golf  

● Estanys, masses d'aigua i cabals circulants ornamentals, en els quals està 

impedit l'accés del públic a l'aigua  

 

- Usos ambientals  

● Recàrrega d’aqüífers per a percolació localitzada a través del terreny  
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● Recàrrega d’aqüífers per a injecció directa 

● Reg de boscos, zones verdes i d’altres tipus no accessibles al públic  

● Silvicultura 

● Altres usos ambientals (manteniment d’aiguamolls, cabals mínims i 

similars)  

I estan totalment prohibits els següents usos:  

- Per al consum humà, excepte situacions de declaracions de catàstrofe en les 

quals l'autoritat sanitària especificarà els nivells de qualitat exigits a aquestes 

aigües i els usos 

- Pels usos propis de la indústria alimentaria i per l’ús d’aigües de processos i neteja 

en la indústria alimentaria  

- Per usos en instal·lacions hospitalàries i altres usos similars  

- Pel cultiu de mol·luscs filtradors aqüicultura  

- Per l’ús en torres de refrigeració i condensadors evaporatius, excepte el previst per 

l’ús industrial.  

- Per l’ús recreatiu com aigua de bany   

- Per l’ús en fonts i làmines ornamentals en espais públics o interiors d’edificis 

públics.  

- Per qualsevol altre que l’autoritat sanitària o ambiental consideri un risc per la salut 

de les persones o un prejudici per al medi ambient, qualsevol que sigui el moment 

en el qual s'apreciï aquest risc o prejudici. 

Tot i això, perquè les aigües regenerades es puguin fer servir han de passar uns criteris 

de qualitat segons el seu ús.   

-  Microbiològic: 

• Escherichia coli (absència fins a no es fixa límit) 

• Nematodes intestinals (no es fixa límit fins a 1 ou / 10 L) 

• Legionella: quan hi ha risc d’aerosolització 

• Taenia saginata i Taenia solium: reg pastures per a animals productors 1 

ou/L 

 

- Altres criteris 

• Sòlids en suspensió (5 a 35 mg/L) 

• Terbolesa (no es fixa límit fins a 15 UNT) 

• Fòsfor total (en aigua estancada < 2 mg P / L) 
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• Nitrats (recàrrega d'aqüífers < 10 mg N /L o 25 mg NO3 / L) 

En qualsevol cas, s'haurà de limitar l’entrada d’aquests contaminants en el medi ambient. 

Si es tractés de substàncies perilloses, s'haurà d’assegurar el respecte de les normes de 

qualitat ambiental.   

 

1.3.4. Usos i volums de regeneració a Catalunya i en l’estat espanyol 

 

Segons la memòria aportada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de l’any 2018, el 

volum reutilitzat durant l’any 2018 ha estat de 30,04 hm3.  

 

La figura 1 presenta l’evolució de la reutilització a Catalunya entre el 2005 i el 2018. Com 

es pot veure, a partir de la crisi de l’any 2008 i fins al 2015, la reutilització va decaure, 

degut al cost econòmic que suposa la pròpia regeneració. A partir del 2013 es comença a 

contemplar l’ús industrial. Aquest fet comporta que a partir de l’any 2015 es torni a 

recuperar la producció i reutilització de l’aigua regenerada.  

 

Per altra banda, a escala global, el màxim volum d’aigua regenerada van ser en els anys 

2007 i 2008, coincidint amb una greu sequera que va afectar a tot el país.  

 

Figura 1  Evolució del volum d’aigua reutilitzada (Font: ACA, 2018). 

 

Pel que fa a Espanya, des de la ”Asociación Española de Desalación y Reutilitzación” 

(2019), es considera líder europeu en la reutilització d’aigua, ja que és el país que més 

volum d’aigua reutilitzada produeix i ocupa la cinquena posició a escala mundial respecte 
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a la capacitat de reutilització instal·lada. A més, el 27% de les més de 2000 EDAR del 

país estan preparades tecnològicament per oferir aquests tractaments. Tot i això, la 

quantitat d’aigua reutilitzada només està entre un 7% i un 13% de l’aigua residual 

tractada.   

 

En la figura 2, segons la base de dades de l’Institut Nacional d’Estadística, trobem els 

volums calculats en metres cúbics/dia de l’aigua residual tractada comparant-la amb 

l’aigua reutilitzada per cada comunitat autònoma l’any 2016.  

 

 

Figura 2: Comparació de volums entre l’aigua residual tractada i l’aigua reutilitzada per 

comunitats autònomes a l’estat espanyol (Font: INE, 2016). 

 

Com es pot observar figura 2, la regió de Múrcia (72%) seguidament de la Comunitat 

Valenciana (47%) són les comunitats autònomes que ressalten en la reutilització d’aquest 

recurs. En canvi, altres comunitats amb un dèficit hídric important, com Catalunya i 

Andalusia, no arriben a reutilitzar ni el 6% de l’aigua residual generada.  

 

 

1.4. L’aigua regenerada destinada al reg  

 

La mancança d’aigua en les zones agrícoles àrides o semiàrides fa que cada vegada més 

s’opti, en diferents països, per utilitzar aigües regenerades per irrigar els cultius (Bixio et 

al., 2006; Milano et al., 2012; Christou et al., 2017a; Chekli et al., 2017). A més, aquests 

tipus d’aigües representen, generalment, un benefici per als cultius, ja que representen un 

volum d’aigua disponible constant i que aporten importants quantitats de nutrients 
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essencials (Mujeriego, 1990; Calderón-Preciado, 2012; CE, 2015; Nicolás et al., 2017; 

Romero-Trigueros, 2017; Poustie, 2020; Takeuchi i Tanaka et al., 2020).  

Les plantes de tractament d’aigua residual no permeten l’eliminació completa d’agents 

contaminants (químics i microbiològics) i, per tant, la transmissió d’aquests agents encara 

és una possibilitat (Ebele, 2017; Poustie, 2020) quan aquestes aigües s’utilitzen per a 

regar.  

El nivell de contaminació està directament relacionat amb el grau de contacte de l’aigua 

amb les persones, el tipus, la qualitat i la fiabilitat dels processos de tractament. És 

evident que l’exposició a microorganismes patògens i a substàncies tòxiques és més 

elevada que en aigües no contaminades amb aigua residual i, per aquest motiu, l’objectiu 

de la regeneració hauria de ser minimitzar els perills sanitaris i mantenir-los dins d’un 

nivell acceptable, reduint al mínim l’exposició d’aquests agents (Hurtado et al., 2017; 

Grenni et al., 2018; Ding et al., 2020; Takeuchi i Tanaka et al., 2020). 

Per tant, la presència de xenobiòtics i patògens en la reutilització de les aigües 

regenerades per a reg fa que aquests afectin les matrius ambientals, com l’aire, les aigües 

subterrànies, el sòl i les plantes (Kinney et al., 2006; Watkinson et al., 2009; Christou et 

al., 2017a; Owino et al., 2020). Aquest fet podria representar cert perill quan els cultius 

són consumits o entren en contacte amb els animals o les persones (Fatta-Kassinos et al., 

2011; Tanoue et al., 2012; Wu et al., 2012; Dodgen et al., 2015; Christou et al., 2017a). La 

sorció i l’augment del contingut de matèria orgànica en el sòl són factors importants per 

determinar l’exposició de les plantes als xenobiòtics, tot i que, també dependrà de les 

condicions del sòl. Pel que fa als cultius s’acumulen principalment en les fulles i les arrels, 

i en menor quantitat als fruits, als brots o a les tiges (Hurtado et al., 2017; Poustie et al., 

2020)  

A més a més, cal tenir present que el reg pot portar associada una percolació profunda, i 

en conseqüència, part de l’aigua lixiviada arribaria al freàtic. Per tant, també arribaran a 

les aigües subterrànies elements nutritius, elements traça, compostos orgànics i 

microorganismes patògens (Fatta-Kassinos et al., 2011; Romero-Trigueros et al., 2017). 

Cal tenir present, que el nombre de microorganismes patògens i els contaminants químics 

presents a l’aigua regenerada ha anat disminuït al llarg dels anys, ja que les noves 

tecnologies permeten aquesta disminució.  
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Com ja s’ha esmentat anteriorment (apartat 1.3.1), una problemàtica que comporta sovint 

la utilització de les AR per a regar és la seva elevada conductivitat elèctrica, la qual pot 

comportar en zones de precipitació limitada una concentració excessiva de sals en el sòl a 

mitjà o llarg termini. Aquest fet representaria una degradació del sòl i comportaria una 

pèrdua de rendiment agrícola (Bunani et al., 2015; Nicolás et al., 2016; Suwaleileh, 2019).  

 

 

1.5. Productes Farmacèutics i d’Higiene Personal (PPCPs) presents a les aigües 

regenerades.  

 

Com ja s’ha dit, l’ús d’aigües regenerades presenta múltiples beneficis econòmics i 

ambientals. Tot i això, la seva àmplia aplicació en l’agricultura s’enfronta al risc percebut 

per la seguretat alimentària dels denominats contaminants orgànics emergents (Hurtado 

et al., 2016; Nicolás et al., 2016). 

 

Actualment, existeixen nombrosos grups de compostos que estan despertant un particular 

interès, entre d’altres: 

 

● Fàrmacs i productes d’higiene personal (PPCP: pharmaceuticals and personal 

care products) 

● Pesticides i els seus productes de degradació o transformació 

● Productes desinfectants 

● Additius de les gasolines 

● Detergents 

● Toxines d’algues i cianobacteris  

● Compostos organometàl·lics  

● Compostos organofosforats   

 

Els PPCP són considerats contaminants emergents, ja que són compostos biològicament 

actius, persistents i alguns d’ells produeixen reconegudes afeccions al sistema endocrí. 

Es caracteritzen per ser substàncies químiques de molècules complexes, amb diferents 

grups funcionals i amb propietats fisicoquímiques i biològiques (Gracia-Lor et al., 2012, 

Wu et al., 2015). 

 

Aquests productes s’utilitzen, principalment, per millorar la qualitat de la vida dels humans 

i dels animals. Una part dels ingredients actius són absorbits, però l’altre gran part 

s’eliminen pràcticament sense metabolitzar-se a través de l’orina o les femtes. A més, en 
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el cas dels productes d’higiene personal, un excés pot ser eliminat directament a les 

aigües grises (Heberer, 2002 a, b; Williams-Nguyen et al., 2016; Christou et al., 2017a). 

 

Tal com s’ha dit anteriorment, tot i la gran eficiència de les EDAR i els tractaments de 

regeneració aquests productes són només eliminats parcialment, i per tant seguim trobant 

la seva presència en l’aigua regenerada (Kolpin et al., 2002; Carvalho et al., 2016).  

 

El seu ús continuat i la seva alliberació al medi ambient fa que els PPCP es considerin 

“pseudopersistents” (Miller et al., 2018). Aquest terme se li atribueix a tots els productes 

químics que són contínuament abocats al medi ambient. Encara que, la seva vida mitjana 

sigui curta, no ho és el seu subministrament, ja que són reposats constantment (Gracia-

Lor, 2012; Ebele et al., 2017).  

 

1.5.1. Classificació dels fàrmacs 

 

Els productes farmacèutics poden ser classificats de diferents maneres, segons la seva 

estructura química, el seu tipus d'acció o el seu espectre d'activitat. Atenent el 

comportament d’aquests productes en les EDAR, classifiquen els fàrmacs en (Jørgesen i 

Halling-Sørensen, 2000; Pérez et al., 2017):    

 

● Fàrmacs o metabòlits dels mateixos que són mineralitzats pels microorganismes, 

per exemple l'aspirina. 

● Fàrmacs o metabòlits que són més o menys persistents en l'EDAR. Una part de la 

substància pot ser retinguda en el fang dependent de la seva capacitat per 

dissoldre's en el greix, de les interaccions iòniques o de la presència de 

determinats grups funcionals. Si posteriorment aquest fang s'utilitza com adob, 

aquests compostos poden dispersar-se en els medis de cultiu. 

● Fàrmacs o metabòlits molt polars que no són mineralitzats pels microorganismes 

ni retinguts en el fang. Són els que més fàcilment arriben als ambients aquàtics.  

 

1.5.2. Orígens dels fàrmacs en les aigües residuals 

 

En primer lloc, trobem els medicaments i els additius alimentaris ingerits i excretats per 

humans o animals. Per la part humana, es deriva a les aigües residuals municipals, 

hospitalàries i d’indústries farmacèutiques i alimentàries, on cal destacar la contaminació 

per antibiòtics, i per la part animal, es deriva al fem animal i als biosòlids, on aquests 

poden ser utilitzar per adobament (Kemper et al., 2008; Grossberger et al., 2014).  
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En segon lloc, trobem els productes farmacèutics i els additius alimentaris en l’aqüicultura, 

on igual que en el cas anterior, són excretats o considerats residus dels organismes 

aquàtics. Aquests residus poden ser absorbits en els sediments o quedar-se a l’aigua 

superficial (Halling-Sørensen et al., 2003; Kemper et al., 2008). L’aqüicultura pot 

representar una de les principals vies per difondre i transportar organismes resistents als 

antibiòtics, pel fet que els països desenvolupats importen grans quantitats de peix i marisc 

provinent de l’estranger. Els països desenvolupats han imposat regulacions estrictes de 

l’ús d’antibiòtics en l’aqüicultura, malgrat això, la majoria de la producció global aqüícola 

es produeix en països en vies de desenvolupament on no hi ha regulacions ben 

dissenyades de l’ús d’antibiòtics (McEneff et al., 2014). 

 

Un cop depurada i regenerada, s’utilitzarà com aigua de reg, acabant finalment als 

agroecosistemes, en particular als sistemes de sòl vegetal orgànics o protegit (Michael et 

al., 2013; Pan i Chu, 2017). 

 

Per acabar trobem, els antibiòtics que s’alliberen durant la producció i l’ús i en els 

tractaments de les infeccions de les plantes, els quals van a parar directament als 

agroecosistemes (Jørgensen i Halling-Sørensen, 2000; Heberer et al., 2002 a,b; Kolpin et 

al., 2002; Kümmerer, 2003; Kemper, 2008; Wu et al., 2015; Pan i Chu, 2017) com per 

exemple les estreptomicines que s’utilitzen en fructicultura (McManus, 1999; Kümmerer, 

2009; Taylor i Reeder, 2020).  

 

1.6.  Introducció als antibiòtics 

 

Els antibiòtics formen part del que s’anomena contaminants emergents i que freqüentment 

trobem en el medi ambient, dintre del grup de compostos farmacèutics com s’ha vist 

anteriorment. La seva aparició, en els últims 75 anys, ha revolucionat la medicina humana 

i s’han detectat concentracions en sistemes terrestres i aquàtics de tot el món (Heberer et 

al., 2008; Brandt et al., 2015).  

 

Es defineixen com compostos naturals, semisintètics o sintètics, amb activitat 

antimicrobiana que poden ser subministrats als éssers vius per via oral, endovenosa, 

intramuscular, inhalatòria o tòpica. Es caracteritzen per presentar diferents mecanismes i 

espectres d’acció, a l’hora d’inhibir el creixement o la supervivència d’una o més espècies 

de microorganismes, i ser efectives sota baixes concentracions (Michael et al., 2013; 

Grenni et al., 2018; Lopardo, 2020).  
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Es consideren molècules complexes que poden tenir diferents grups funcionals dintre de 

la seva estructura química i es divideixen en diferents categories segons el seu 

mecanisme d’acció (Grenni et al., 2018): 

 

- Inhibició de la síntesi de la paret cel·lular  

- Alteració de les membranes cel·lulars 

- Inhibició de la síntesi de proteïnes  

- Síntesi de la inhibició dels àcids nucleics  

- Antagonisme metabòlic o anticompetitiu 
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2. Objectius 

 

2.1. Objectiu principal 

 

El principal objectiu del treball és fer una revisió bibliogràfica sobre la presència 

d’antibiòtics en les aigües regenerades emprades per regar i el seu impacte en el sòl, en 

els cultius i en la salut humana. 

 

2.2. Objectius específics 

 

Per tal de fer una revisió la més exhaustiva possible s’han revisat referències 

bibliogràfiques relacionades amb:  

- Presència d’antibiòtics en aigües regenerades, en el sòl i en els cultius. 

- Afectació dels antibiòtics en els sòls, en els cultius, en els éssers vius.  

- Problemàtica dels gens de resistència als antibiòtics i dels bacteris resistents als 

antibiòtics. 
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3. Antibiòtics 

 

Els antibiòtics plantegen un risc potencial per la salut dels ecosistemes, ja que la seva 

acció tòxica pot afectar els microorganismes del medi ambient, i algun d’ells poden ser 

persistents. A més, l’aparició de bacteris resistents als antibiòtics en el medi ambient 

suposa un gran risc per la salut humana i mediambiental (Ashbolt et al., 2013; Brandt et 

al., 2015). Les concentracions en el medi ambient, com en els sòls i les aigües, són 

variables i oscil·len entre nanograms a centenars de nanograms per litre d’aigua o 

quilogram de sòl. Lògicament, les concentracions més elevades es donen en zones amb 

elevada pressió antropogènica vinculada per exemple a hospitals (Verlicchi et al., 2015; 

Ory et al., 2016), aigües residuals (Patrolecco et al., 2015) i sols adobats amb fems o 

pasturats (Kay et al., 2004). 

 

En conseqüència, els antibiòtics constitueixen una de les famílies de contaminants 

orgànics no regulats que major preocupació ambiental han suscitat en els últims anys 

(Sarmah et al., 2006; Kemper 2008; Ding i He, 2010; Jechalke et al., 2014; Manzetti and 

Ghisi, 2014). 

 

Cal tenir present que els antibiòtics són actius a molt baixes concentracions i, per tant, és 

fàcil que generin problemes de toxicitat als éssers vius que habiten en els medis 

contaminats. A més, l’efecte conjunt de la presència d’aquests compostos amb altres 

productes farmacèutics o altres tipus de xenobiòtics podrien augmentar la toxicitat per les 

condicions sinèrgiques que es poden donar (González-Pleiter et al., 2013; Jiang et al., 

2018; Lee et al., 2020). Sembla ser també que la interacció de metalls pesants i antibiòtics 

augmenten la resistència bacteriana (Baker-Austin et al., 2006; Matyar et al., 2008).  

 

Generalment, s’apliquen en medicina humana i veterinària amb el propòsit de preveure o 

tractar infeccions microbianes de tipus bacterià. A més, fins fa relativament poc, en la 

ramaderia s’utilitzaven també com promotors del creixement (engreixament dels animals) 

(Gil et al., 2012; Christou et al., 2017a; Pan i Chu, 2017). Els antibiòtics també es poden 

emprar per a tractar malalties bacterianes en certes espècies vegetals, com per exemple 

els fruiters, no obstant els agricultors només els solen utilitzar quan les condicions 

existents són les adequades  i permeten augmentar la seva eficiència (McManus, 1999). 

 

En els últims anys s'han realitzat nombroses investigacions sobre la presència i el destí 

dels antibiòtics en els ambients aquàtics. Alguns estudis han revelat, que en afluents i en 
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efluents de diverses EDAR, en aigües superficials o inclús en aigües subterrànies i 

potables, la presència de més de 30 tipus d'antibiòtics (Kemper, 2008; Golovko et al., 

20014; Wang et al., 2020a). Malgrat això, cal tenir present que les concentracions 

presents solen ser força baixes (EPA, 2012).  

 

En la taula 1 es presenta un resum dels principals grups d’antibiòtics i de les seves 

aplicacions.  

 

Cal destacar, que les propietats químiques dels antibiòtics, com la polaritat, la hidrofòbia i 

la solubilitat a l’aigua, tenen un impacte significatiu i determinen a on aniran a parar i 

l’efecte que tindran en el medi ambient. La polaritat dels compostos orgànics ve 

determinada pels grups funcionals ionitzables, els quals fan que tingui la capacitat de 

protonar-se i desprotonar-se en funció del pH de l’aigua i dels porus del sòl, adquirint, 

respectivament, una càrrega positiva o negativa (De la Torre et al., 2012). D’aquesta 

manera, els antibiòtics interactuen amb la matèria orgànica del sòl, les superfícies 

minerals i la matèria orgànica dissolta. Aquestes interaccions inclouen la partició 

hidrofòbica, les interaccions entre el donant i el receptor d’electrons, l’intercanvi catiònic i 

aniònic, la protonació l’enllaç de l’aigua, l’enllaç catiònic i la complexitat de la superfície 

(Vasudevan et al., 2009; Christou et al., 2017a). Per tant, les propietats fisicoquímiques 

dels antibiòtics són factors crítics que controlen la retenció, l’acumulació, la filtració inclús 

la degradació dels antibiòtics (Vasudevan et al., 2009; Miller et al.,2016; Park i Huwe, 

2016). 
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Taula 1: Principals grups d’antibiòtics i les seves aplicacions. 

Grup Compostos Ús Referencies 

Tetraciclines 

Oxitetraciclina Humans, Animals i Plantes 
McManus, 1999; Kemper et al., 2008; Bartelt-Hunt 

et al., 2011 

Clortetraciclina Animals Kemper et al., 2008 i Bartelt-Hunt et al., 2011 

Doxiciclina Humans i Animals Kemper et al., 2008 

Tetraciclina Humans i Animals Kemper et al., 2008 i Bartelt-Hunt et al., 2011 

Macròlids 

Tilosina Animals Kemper et al., 2008; Bartelt-Hunt et al., 2011 

Azitromicina Humans Kemper et al., 2008 

Claritromicina Humans Kemper et al., 2008 

Eritromicina Humans i Animals Kemper et al., 2008; Bartelt-Hunt et al., 2011 

Roxitromicina Humans Kemper et al., 2008 

Vancomicina Humans Kemper et al., 2008 

Tiamulin Animals  Bartelt-Hunt et al., 2011 

Espiramicina Animals Kemper et al., 2008 

Lincosamides 
Lincomicina Animals Kemper et al., 2008; Bartelt-Hunt et al., 2011 

Clindamicina Humans i Animals Kemper et al., 2008 

B-lactàmics: 

Cefalosporines 

Amoxicilina Humans i Animals Kemper et al., 2008 

Ampicilina Humans i Animals Kemper et al., 2008 

Penicilina G Humans Kemper et al., 2008 

Bencilpenicilina Animals Kemper et al., 2008 

Fenicols Cloranofenicol Animals Kemper et al., 2008 

Aminoglucòsids 

Gentamicina Humans i Animals Kemper et al., 2008 

Neomicina Animals Kemper et al., 2008 

Estreptomicina Plantes McManus, 1999 

Sulfanamides 

Sulfanilamida Humans Kemper et al., 2008 

Sulfapiridina Animals Kemper et al., 2008 

Sulfadimidina  Animals Kemper et al., 2008 

Sulfamerazina Animals Bartelt-Hunt et al., 2011 

Sulfametoxina Animals  Bartelt-Hunt et al., 2011 

Sulfacloropiriadicina Animals Bartelt-Hunt et al., 2011 

Sulfametoxazol  Humans i Animals Bartelt-Hunt et al., 2011 

Fluoroquinolones 

Flumequin Humans Kemper et al., 2008 

Ofloxacin Humans Kemper et al., 2008 

Ciprofloxacin  Humans  Boxall et al., 2006a 

Quinolones Humans Kemper et al., 2008 

 Estreptomicina Monensina  Animals  Bartelt-Hunt et al., 2011 
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4. Presència d’antibiòtics a les aigües regenerades  

 

4.1. Identificació d’antibiòtics a les aigües regenerades 

 

Com s’ha exposat pel grup dels fàrmacs (apartat 1.5), els antibiòtics són també 

parcialment metabolitzats pels organismes vius i excretats en la seva forma original o com 

un nou metabòlit, el destí dels quals són, principalment, les EDAR. La major part 

d’aquests compostos són solubles en aigua, per tant el 90% de la dosi subministrada 

aproximadament, pot ser excretada amb l’orina i més del 75% amb la femta. La 

concentració d’antibiòtics en aigües regenerades s’ha elevat considerablement degut a 

l’ús massiu d’aquests compostos (Halling-Sørensen, 2001; Pan i Chu, 2017). A més a 

més, les concentracions poden ser molt variables segons territoris, per exemple, les 

fluroquinolones poden variar de ng/L a g/L (Ye et al., 2007; Tamtam et al., 2009; Tong et 

al., 2009; Adachi et al., 2013; Jia et al., 2012; Ma et al., 2015; Wang et al., 2020b).  

 

Les noves tecnologies analítiques van començar, en la dècada dels 90, a potenciar la 

quantificació de compostos farmacèutics actius (PhAC), com analgèsics, antibiòtics, 

hormones, etc., en aigües residuals, corrents i recursos hídrics subterranis per tot Europa i 

en el procés de depuració de les aigües residuals (Daughton et al., 2004). Durant el 1999-

2000, diversos investigadors van determinar un ampli espectre sobre la concentració de 

PhAC en aigües residuals incloent certs antibiòtics (Heberer et al., 2002 a,b; Kolpin et al., 

2002; Stackelberg et al., 2004).  

 

Més endavant els estudis van demostrar que alguns PhAC, en el cas que ens ocupa 

parlem d’antibiòtics, procedents de les teràpies humanes o animals no s’eliminen 

completament en les EDAR ni en les estacions de regeneració d’aigua (ERA) i, per tant, 

es desemboquen com a contaminants en aigües receptores (Heberer et al., 2002 a,b; 

Kümmerer, 2003; Stackelberg et al., 2004; Christou et al., 2017a).  

 

A principis del primer lustre dels 2000, quan encara no es feien analítiques dels productes 

farmacèutics de forma rutinària en les plantes de tractament d'aigües (Kolpin et al., 2002), 

es va demostrar que la presència d'antibiòtics era complexa, pel fet que el consum 

d'aquests productes sovint no era constant i per tant, el seu control era dificultós, és a dir, 

com que la freqüència analítica no era molt alta en determinats moments de consum del 

fàrmac per a controlar una malaltia, podien passar inadvertits al no ser analitzats. A més, 
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el tipus d'antibiòtics registrats cada cop era diferent, a causa de la contínua innovació 

(Kinney et al., 2006). 

 

Els objectius principals de la regeneració de les aigües depurades, és a dir, sotmetre-les a 

un tractament terciari, són eliminar la presència de microorganismes patògens i reduir, i 

en la mesura del possible, els xenobiòtics no eliminats en la depuració (tractaments 

primaris i secundaris de depuració d’aigües residuals) (Calderón-Preciado et al., 2013; 

Fahrenfeld et al., 2013; Han et al., 2016; Pie et al., 2019).  

 

L’existència d’estudis sobre antibiòtics identificats en les aigües regenerades es considera 

bastant limitada. No obstant això, la majoria estan d’acord en el fet que els tractaments de 

regeneració no eliminen del tot els antibiòtics i que aquest fet és variable segons la 

concentració i tipus (Asano, 1987; Marín, 2014; Pie et al., 2019; Zhang et al., 2020).  

 

A la taula 2 es fa una comparativa dels principals tractaments terciaris segons els seus 

avantatges i les seves limitacions.   

Taula 2: Tractaments terciaris: avantatges i limitacions 

REFERÈNCIES TRACTAMENT AVANTATGES LIMITACIONS 

Huang et al., 2011  
Sharma et al., 2016  
Sullivan et al., 2017  

Cloració Artesania Senzilla  
Baix Cost  

Fenomen de fotoreactivació  
Alta dosis requerida 
Eficàcia inestable per la qualitat de l’efluent  

Rizzo et al., 2013  
Sousa et al., 2017 
McKinney i Pruden, 2012 
 

Radiació 
Ultraviolada 

Sense productes  
No corresiu pels sistemes de 
tractament 

Baixa eficiència d'eliminació d'ARG 
Dosis molt més altes   
Fenomen de fotoreactivació 

Águila-Arcos et al., 2017 
Schwermer et al., 2018 

Ozonització  Forta capacitat d'esterilització  
Forta capacitat oxidant 
Reacció ràpida 

Alta dosis requerida 
Alta taxa de rebrot 
Alt cost de tractament 
Subproductes tòxics 
Reacció ràpida cap a altres materials en canvi dels 
ARG 
 

Schwermer et al., 2018 
Águila-Arcos et al., 2017  

Separació de 
membranes  

Alta taxa d'eliminació  Problema d'embrutiment de la membrana  
Possible penetració dels ARG 
Transvasament horitzontal generat per llots de 
depuradora. 

Cardinal et al., 2014 Llacunes de 
maduració  

Baix cost i gran benefici 
Simple i fàcil  

Variacions estacionals  
Ocupació d'una gran superfície 
Acumulació d'ARG als sediments 
Massa estàtic per una filtració eficaç 
Menor infiltració d'aigua i capacitat d'unió dels ARG 
Problemes sanitaris 

Munir et al., 2011 
Du et al., 2015 

Bioreactor de 
membrana  

Alta qualitat de l'efluent 
Eliminació microbiana efectiva 
Filtració de membrana millorada 
Alta taxa d'inhibició d'ARG 
Menys espai requerit  

Alt consum d’energia  
Eficàcia només en el procés anaeròbic 
Cost d'implantació 
Embrutiment crític 
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Diferents autors indiquen que la millor manera de reduir antibiòtics i altres contaminants 

orgànics és utilitzant bioreactors de membrana, com a alternativa de les instal·lacions 

convencionals de depuració i/o regeneració d’aigües, tant a escala real com de laboratori 

(Radjenovic et al., 2009; Sahar et al., 2011; Du et al., 2015; Gu et al., 2018). A més, com 

s’ha vist a la taula 1, molts dels tractaments convencionals, que es realitzen en condicions 

aeròbies, tenen la fotoreactivació com a limitació. Aquest fenomen consisteix en la 

reparació directa de l’ADN catalitzat per una reacció enzimàtica després de ser exposats a 

la llum visible (Friedberg, 2016), i està  estretament relacionat amb la bioactivitat dels 

bacteris, generalment menor en condicions anaeròbiques, el que comporta menor difusió i 

propagació dels ARG (Pie et al., 2019). Amb l’ús del bioreactor de membrana s’ha 

demostrat que la concentració d’ARG en l’efluent anaeròbic disminueix, però en l’aeròbic 

augmenta (Du et al., 2015; Cheng i Hong, 2017).  

 

El bioreactor de membrana ja no es considera, actualment, una tecnologia emergent, ja 

que s’ha aplicat com a alternativa als processos convencionals, amb una eficiència 

desitjable (Le-Clech et al., 2006; Cheng et al., 2015). Tal com van demostrar Munir et al. 

(2011), comparant la capacitat d’eliminació de diferents tractaments, l’eficiència desitjada 

s’obté, principalment, mitjançant el procés de filtració per membrana.  

 

A la taula 3 es representa l’estudi de dos autors, els quals han comparat els sistemes 

convencionals amb el bioreactor de membrana (MBR). S’observa que en la majoria de 

casos, el tractament amb MBR té un percentatge d’eliminació més alt.  

 

Taula 3: Percentatges d’eliminació d’antibiòtics emprant tractaments convencionals terciaris (FA: fangs 

activats; MBR: bioreactor de membrana)  

Autors Antibiòtic % Eliminació amb FA % Eliminació amb MBR 

Radjenovic et al. (2009)  
 

Eritromicina 
Sulfametoxazol 
Ofloxacina 
Trimetroprima 

35 
74 
76 
40 
 

25 - 43 
78 – 81 
91 – 95 
48 – 67 

 

 
 
Krzeminski et al., (2019) 
 
 
 
 

Trimetoprima 
Eritromicina 
Claritromicina 
Azitromicina 
Sulfametoxazol 
Enrofloxacina 
Cirpofolaxin 

31 
0 – 100 

37 
11 – 44 
35 – 84 

0 
63 – 90 

2 – 96 
6 – 35 
47 – 61 
0 – 34 
0 – 28 
0 – 21 
2 – 96 
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A la taula 4 es presenten els percentatges d’eliminació de diversos antibiòtics, emprant el 

tractament terciari MBR, determinats per diferents autors. Tot i tenir uns percentatges 

d’eliminació bastant eficaços, segueix havent-hi antibiòtics que no s’aconsegueixen 

eliminar. Això, segurament, pot ser degut a la grandària de les partícules i l’alta 

concentració del fàrmac (Snyder et al., 2007). 

 

Taula 4: Percentatge d’eliminació d’antibiòtics emprant bioreactors de membrana  

Autors Antibiòtic % Eliminació 

Radjenovic et al. (2009)  
 

Eritromicina 
Sulfametoxazol 
Ofloxacina 
Trimetroprima 

25 - 43 
78 – 81 
91 – 95 
48 – 67 

 

Kim et al. (2014) 
 

Tetraciclina 
4-epitetraciclina 
Doxiciclina 
Norfloxacina 
Ciprofloxacina 
Azitromecina 
Sulfametoxazol 
Ofloxacina 
Eritromicina-H2O 
Trimetoprima 
Claritromicina 
 

97 
95 
90 
90 
89 
78 
66 
56 
12 
0 
0 
 

Gu et al., (2018) 
 

Roxitromicina 
Eritromicina 
Ofloxacin  
Sulfametoxazol 
Trimetoprima 
Sulfametazina 
Tetraciclina 
Sulfadiazina 
Sulfatiazol 
Sulfapiridina 
Ciprofloxacina 
Azitromicina 
 

68 
61 
95 
70 
0 

100 
64 
90 
96 
96 
28 
45 

 

 
 
 
Krzeminski et al., (2019) 

Trimetoprima 
Eritromicina 
Claritromicina 
Azitromicina 
Sulfametoxazol 
Enrofloxacina 
Cirpofolaxin 
 

2 – 96 
16 – 35 
47 – 61 
0 – 34 
0 – 28 
0 – 21 
2 – 96 

Prasertkulsak et al., (2019) 
 

Sulfametoxazol 
Trimetoprima 
 

99 
88 

 

Ji et al., (2020) 
 

Sulfametoxazol 
Ciprofloxacina 
Amoxicilina 
Cefriaxone 
Cefoperazone 
Ampicilina 
 

97 
76 
73 
48 
79 
35 
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Per altra banda, Kulkarni et al. (2017) van realitzar un dels primers estudis on 

s’analitzaven les concentracions d’antibiòtics des de l’afluent d’aigües residuals fins a 

l’aigua regenerada i utilitzada per a reg als Estats Units. Van estudiar la concentració dels 

9 antibiòtics més utilitzats per la població: ampicil·lina, azitromicina, àcid oxolínic, linezolid, 

oxacil·lina, penicil·lina G, àcid pipemídic i tetraciclina. Van analitzar les concentracions 

dels antibiòtics de les aigües depurades, sotmeses a diferents processos de depuració i 

regeneració, tractades en diferents EDAR sense observar variacions importants respecte 

a les concentracions inicials.  

 

Tot i això, els tractaments terciaris, generalment, no poden eliminar de manera eficient els 

antibiòtics; com a resultat, s’ha d’aplicar processos extres posteriors (com per exemple,  

l’osmosi inversa) (Michael et al., 2012; Luo et al., 2014; Christou et al., 2017a)   

 

Quan les aigües regenerades són emprades per a regar, els antibiòtics no eliminats 

arribaran al sòl i als cultius.  

 

4.2. Acumulació als sols 

 

Com ja s’ha dit anteriorment, moltes EDAR no estan dissenyades per l’eliminació eficaç 

d’antibiòtics; com a resultat els antibiòtics poden arribar al sòl a partir d’utilitzar adobs 

orgànics o de regar amb aigües depurades o regenerades (Gottschall et al., 2012). Els 

fertilitzants orgànics que aporten aquest tipus de xenobiòtics són, principalment  en major 

contingut, els biosòlids de fangs procedents de les EDAR i les dejeccions ramaderes, i en 

menor quantia, la fracció orgànica de residus sòlids urbans. La utilització dels antibiòtics 

amb finalitats veterinàries són els presents en els fems (Jørgensen i Halling-Sørensen, 

2000; Ding et al., 2011; Margenat, 2020). També, a través d’algun conducte de ventilació 

estable pot alliberar-se pols que contingui antibiòtics, i que aquesta s’expandeixi a través 

de l’aire (Kemper et al., 2008) i arribi al sòl.  

 

Quan els cultius es reguen amb aigües residuals o bé amb aigües regenerades, els 

antibiòtics es poden acumular al sòl (Kinney et al., 2006; Ternes et al., 2007; Pan et al., 

2014; Wu et al., 2015; Hurtado et al., 2016). Per això, la seva durabilitat en el sòl és 

variable segons tipus d’antibiòtic i la durada del període de reg (Kinney et al., 2006; Wang 

et al., 2014).   

 

Els antibiòtics alliberats en el medi ambient poden estar lleugerament transformats o 

conjugats amb molècules polars. Segons les propietats físiques i químiques, com la seva 
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estructura molecular, grandària, forma, solubilitat i hidrofòbia, l’adsorció i la fixació 

d’aquestes substàncies en el sòl varien considerablement. Aquests compostos plantegen 

una reserva de contaminants que pot ser mobilitzada en els sòls i contaminar, a més a 

més, les aigües subterrànies per lixiviació o per l’erosió del sòl a les aigües superficials 

(Pedersen et al., 2003; Kemper et al., 2008). 

 

La presència i persistència dels antibiòtics al sòl, es podria dir, que és degut a tres 

processos importants: la sorció, la biodegradació i la lixiviació.  

 

La sorció, amb relació als antibiòtics, és un procés que es regeix per les propietats 

fisicoquímiques d’aquests, la textura del sòl, la composició de l’aigua retinguda en la 

porositat, però en concret pels grups funcionals iònics que formen l’estructura de cada 

antibiòtic; els antibiòtics polars i ionitzables mostren una major absorció, en canvi els no 

polars i neutres mostren una absorció moderada fins que s’estableix un equilibri 

(Kulshrestha et al., 2004). Diferents autors, segons el coeficient d’adsorció del sòl, han 

descobert que els macròlids augmenten amb la disminució del pH (Wegst-Urich et al., 

2014; Park i Huwe, 2016). Altres, que les tetraciclines tenen, en general, els coeficients de 

partició més alts, això vol dir que aquests compostos es retindran preferentment al sòl, en 

canvi les sulfonamides el tenen més baix, és a dir, que són molt més mòbils en el medi 

ambient (Fan et al., 2011; Wegst-Uhrich et al., 2014; Wu et al., 2014; Pan i Chu, 2016).  

 

Els antibiòtics en el sòl poden degradar-se o transformar-se, com a resultat de reaccions 

biòtiques o abiòtiques. Les reaccions abiòtiques més importants són les transformacions 

fotoquímiques i les transformacions químiques com la hidròlisi, l’oxidació i la reducció 

(Wang et al., 2020a). 

 

La biodegradació juga un paper important en l’eliminació d’antibiòtics (Pan i Chu, 2016). 

Aquest procés depèn molt de l’activitat microbiana, de les condicions ambientals (com el 

pH, el nivell d’humitat, el grau d’adaptació, etc.) i les propietats del sòl (Selvam i Wong, 

2017), ja que per exemple, segons Xu et al. (2009) la presència de carbó orgànic pot 

reduir la biodisponibilitat i com a conseqüència inhibir la taxa de degradació.  

 

Per altra banda, la lixiviació dels antibiòtics al medi ambient, es regeix per les condicions 

meteorològiques i les freqüències de reg, i pels mateixos paràmetres que la sorció i la 

biodegradació. Tal com s’ha dit abans, les sulfonamides presenten un coeficient de 

partició baix, i per tant, presentaven un alt potencial per ser transportades a les aigües 

subterrànies (Fan et al., 2011).  
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Tot i això, el sòl superficial té una major concentració de matèria orgànica que les capes 

del subsòl, d’aquesta manera es promou l’adsorció dels antibiòtics i alhora es disminueix 

la seva lixiviació (Jones et al., 2005).  A més, altres factors com la solubilitat en l’aigua, les 

constants de dissociació i els processos de sorció-desorció, així com el coeficient de 

repartició dels antibiòtics (paràmetre que s’utilitza per preveure el comportament del 

transport dels antibiòtics en el sòl o l’aigua) afecten el potencial de lixiviació (Tolls, 2001; 

Wegst-Uhrich et al., 2014).  

 

Els principals antibiòtics que s’han detectat en el sòl estan detallats a la taula 5.  

 

Taula 5: Antibiòtics trobats al sòl 

Referències Antibiòtics 

Hamscher et al., 2002 
 

Oxitetraciclina 
Tetraciclina 
Clortetraciclina 
Tilosina 

 

Boxall et al., 2006b 
 

Amoxicilina 
Enrofloxacina 
Florfenicol 
Oxitetraciclina 
Sulfadiazina 
Trimetoprima 
Tilosina 
 

Grossberg et al., 2014 
 

Sulfametoxazol 
Sulfapiridina 
 

Li et al., 2015 
 

Sulfadiazina 
Sulfamerazina 
Sulfametazina 
Sulfameter 
Sulfadimetoxina 
Sulfametoxazol 
Tetraciclina 
Oxitetraciclina 
Clortetraciclina 
Norfloxacina 
Ciprofloxacina 
Enrofloxacina 
Lomofloxacina 
Eritromicina 
Roxitromicina 
 

 
Margenat et al., 2020 

Lincomicina 
Ciprofloxacina 
Azitromicina  
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4.3. Presència als cultius   

 

4.3.1. Localització dels antibiòtics a les espècies vegetals 

 

Els antibiòtics són poc emprats per combatre malalties bacterianes en plantes, no obstant 

hi ha estudis que indiquen el seu ús. Segons sembla, el més utilitzat és l’estreptomicina, i 

l’oxitetraciclina en menor quantitat. Els usos principals són per combatre certes malalties 

criptogàmiques, especialment, en fruiters (pomeres i pereres) i en arbres ornamentals 

(McManus, 1999; Kümmerer, 2009; Taylor i Reeder, 2020). Aquestes aplicacions s’han fet 

servir especialment als Estats Units, en canvi a Europa el seu ús és residual (Kümmerer, 

2009).  

 

Tot i que, el percentatge d’antibiòtics aplicats a cultius és poc significatiu respecte l’ús 

total, presenten circumstàncies úniques que podrien tenir un efecte en l’augment i en la 

persistència dels gens de resistència a antibiòtics en el medi ambient. Cal tenir present 

que, quan són utilitzats en l’àmbit agrícola, aquests s’apliquen en àrees molt extenses, és 

a dir, en grans superfícies de cultiu (McManus, 1999). A més a més, la puresa dels 

antibiòtics utilitzats en la protecció dels cultius es desconeix, es creu que són de menor 

qualitat i formulats amb una dosi de matèria activa menor.  Segons McManus (1999), com 

que els antibiòtics utilitzats per les plantes són menys purs, podria ser que generessin 

més gens de resistència en els agroecosistemes, ja que alguns agents microbians al no 

poder ser eliminats pels antibiòtics aplicats responguessin amb un sistema de defensa 

generant aquests gens de resistència.  

 

En general, les concentracions més elevades de xenobiòtics orgànics es localitzen a les 

arrels, tot i que alguns compostos presenten quantitats més elevades a altres parts de les 

plantes. Herklotz et al. (2010) van estudiar diferents fàrmacs, entre ells dos antibiòtics, 

sulfametoxazol i trimetoprima, que van incorporar a les aigües de reg a una dosi de 235 

g/L en cultius de Brassica.  La concentració màxima de cada antibiòtic es va trobar a 

l’arrel amb unes concentracions de 138 ng/g i 91,33 ng/g respectivament. També van 

veure acumulacions a la tija i la fulla, en canvi no els van detectar a la càpsula on sí que 

havien trobat altres fàrmacs testats. Al contrari de les tiges i fulles, el sistema radicular pot 

aplegar més quantitats de compostos orgànics lipofílics (Al Nasir i Batarseh, 2008; Fantke 

et al., 2011), però aquest fet depèn del contingut de matèria orgànica i d’argiles del sòl, ja 

que a més quantitat menys biodisponibilitat de compostos orgànics hi haurà per als 

cultius. Cañameras et al. (2015) en una revisió indiquen que cal tenir present que la 

quantitat de carbó orgànic dissolt a les aigües de reg pot reduir l’absorció de compostos 
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orgànics a causa, segurament, de la seva associació amb el contingut orgànic col·loidal 

esdevenint més mòbils en el sòl i menys bio-accessibles. Seria interessant també fer 

estudis en especies cultivades pel consum de les seves arrels (raves, pastanaga, etc.) i 

regades amb aigua que contingui antibiòtics i després analitzar la seva concentració a les 

arrels, però distingint entre arrels pelades i no pelades, per tal d’assegurar que realment 

l’antibiòtic ha estat absorbit per la planta i descartar possibles quantitats adherides a 

l’epidermis de l’arrel (comunicació personal Dr. Bayona).  

 

La capacitat d’un antibiòtic per ser translocat de l’arrel a la tija pot mesurar-se utilitzant el 

factor de translocació. Quan les plantes absorbeixen els antibiòtics, aquests poden ser 

transportats a les tiges, les fulles i als fruits per difusió passiva a través del xilema o el 

floema per la via simplàstica (Miller et al., 2016). El xilema controla el corrent del transport 

en les plantes i condueix l’aigua, els nutrients i els compostos orgànics des de l’arrel fins 

al brot. Així doncs, l’augment de la taxa de transpiració en el xilema podria accelerar 

l’absorció d’antibiòtics del sòl a la planta (Pan i Chu, 2017). 

 

Per exemple, les tetraciclines relativament més solubles en l’aigua poden translocar-se 

fàcilment a les plantes amb un flux de massa d’aigua. En canvi, l’acumulació de 

quinolones en els fruits acostumen a ser major que en les fulles o en les arrels, el que 

indica que la translocació es realitza principalment a través del floema. Creant una força 

motriu que mou els soluts, l’aigua que porta els antibiòtics flueix del xilema al floema, 

promovent que els compostos com les quinolones es moguin de les fulles als fruits 

(Goldstein et al., 2014). No obstant això, el moviment dels compostos orgànics en el 

xilema i el floema encara no està clar i depèn de la capacitat del compost per a travessar 

les membranes. Per exemple, la majoria de les sulfonamides i els macròlids no 

s’acostumen a trobar en els teixits de les plantes, només en les arrels. Això és a causa de 

la baixa capacitat d’adsorció en el sòl o el fet que la majoria se'n vagin amb els lixiviats al 

sòl o a les aigües subterrànies més profundes (Pan i Chu, 2017).  

 

En resum, els factors de translocació dels antibiòtics varien segons les espècies de les 

plantes, el que indica que la translocació en els teixits es veu afectada per l’eficiència de 

l’ús de l’aigua de la planta (Pan i Chu, 2017). 

 

4.3.2. Determinació d’antibiòtics en cultius 

 

Hi ha pocs autors que hagin avaluat l’absorció d’antibiòtics en condicions reals de cultiu 

regat amb  aigües residuals, aigües  regenerades o bé adobat amb fertilitzants orgànics. 
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En canvi, el nombre d’autors que han determinat la incorporació d’antibiòtics afegits amb 

l’aigua de reg en condicions de cultiu experimentals és una mica més nombrós. Tot i que, 

les condicions experimentals referenciades no són exactament iguals que les condicions 

de camp, sí que es pot acceptar que el sistema radicular seria igualment funcional (Taula 

6).   

 

Taula 6: Presència d’antibiòtics a les plantes segons la seva procedència i el cultiu utilitzat.  

REFERÈNCIES PROCEDÈNCIA TIPUS DE CULTIU ANTIBIÒTICS 
DETECTATS 

NOM CIENTÍFIC 

Boxall et al., 2006b Fem  Cambra de cultiu 
(contenidors amb sòl) 

Amoxicilina  
Enrofloxacina 
Oxitetraciclina 
Sulfadiazina 
Trimetoprima 
Florfenicol 
Tilosina 
 

Lactuca sativa 
Daucus carota 

Herklotz et al., 2010 Aigües residuals i 
Biosòlids 

Hidropònic Sulfametoxazol  
Trimetoprima  

Brassica rapa  

Jones-lepp et al., 2010 Aigües residuals  Hivernacle (tests amb 
sòl) 

Azitromicina  
Roxitromicina  
Claritromicina 
Clindamicina  

Lactuca sativa  
Spinacia oleracea 
Daucus carota 

Holling et al., 2012 Biosòlids  Hidropònic i Hivernacle 
(test amb sòl) 

Sulfametoxazol  Brassica campestris  

Liu et al., 2013 Aigües residuals  Hidropònic Ciprofloxacina 
Oxitetraciclina 
Sulfametazina  

Phragmites australis  

Wu et al., 2013 Aigües residuals  Hidropònic Sulfametoxazol  
Trimetoprima 

Spinacia oleracea 
Lactuca sativa 
Spinacia oleracea 

Goldstein et al., 2014 Aigües 
regenerades  

Hivernacle (cultiu en sòl)  Sulfametoxazol 
Sulfapiridina  

Cucumis sativus 
Solanum lycopersicum 
Daucus corata 
Ipomoea batatas 

Malchi et al., 2014 Aigües residuals  Hidropònic i Hivernacle 
(test amb sòl) 

Sulfapiridina 
Sulfametoxazol 

Ipomea batates 
Daucus carota 

Marsoni et al., 2014 Aigües 
regenerades  

Hivernacle  
(test amb sòl) 

Lincomicin 
Ofloxacin 

Eruca Sativa L. 
Zea mays  

Wu et al., 2014 Aigües 
regenerades 

Camp Sulfametoxazol  
Trimetoprima 

Apium graveolens  
Brassica oleracea var. 
capitata 
Cucumis sativus  
Capsicum annuum 
Daucus carota 
Lectuca sativa 
Solanum lycopersicum 
Spinacia oleracea  
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Taula 6 (continuació): Presència d’antibiòtics a les plantes segons la seva procedència i el cultiu utilitzat.  

REFERÈNCIES PROCEDÈNCIA TIPUS DE CULTIU 
ANTIBIÒTICS 
DETECTATS 

NOM CIENTÍFIC 

Prosser i Sibley, 2015 Biosòlids  
 
 
Fem 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aigües residuals 

Camp  Ciprofloxacina  
Norfloxacina 
 
Clortetraciclina 
Gentamicina  
Monensin 
 
Estreptomicina  
Sulfametazina 
Tilosina 
Virginicimicina 
 
Cloramfenicol  
Eritromicina 
Norfloxacina 
Sulfametazina 
Sulfametoxazol 
Sulfapiridina 

Daucus corota 
Daucus corota 
 
Allium sativum 
Raphanus sativus  
Raphanus Sativus 
Triticum aestivum  
Allium sativum 
Allium cepa 

Zeamays 
Lactuca sativa 
 
Zea mays  
Brassica rapa 
Allium sativum 
Daucus corota 
Cucumis sativus 
Brassica rapa 
 

Azanu et al., 2016 Aigua enriquida  Camp  Amoxicilina 
Tetraciclina  

Lactua sativa 
Daucus corota 

Franklin et al., 2016 Aigües regenerades Camp Sulfametoxazol 
Trimetoprima 
Ofloxacin 
 

Triticum aestivum 

Riemenschneider et al., 
2016 

Aigües regenerades  Camp Ciprofloxacin Brassica oleracea var. 
capitata 
Cucurbita pepo 
Daucus carota 
Lectuca sativa  
Petroselinum crispum  
Solanum lycopersicum 
Solanum melongena 
Solanum tuberosum  
 

Christou et al., 2017a Aigües regenerades  Hivernacle 
(hidropònic)  

Sulfametoxazol  
Trimetoprima 

Solanum lycopersicum  

Liu et al., 2020 Aigües residuals   Camp  Sulfametoxazol  Solanum melongena 
Cucumis sativus  

Sharma et al., 2020 Aigües regenerades Camp Sulfametoxazol Medicago sativa 

You et al., 2020 Biosòlids Hivernacle  
(test amb sòl) 

Azitromicina  
Sulfametoxazol 

Lactuca sativa 
Allium sativum  

Sun et al., 2021 Aplicació directa 
d’antibiótics  

Hivernacle (sòls) Ciprofloxacina 
Oxytetraciclina 
Sulfametoxazol 
Tilosina 

Chicorium endivia 
Spinacea oleracea 
Brassica oleracea 
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5. Afectació dels antibiòtics presents a les aigües regenerades   

 

5.1. Afectació al sòl  

 

A causa de la seva presència, en les aigües de reg i en els fertilitzants orgànics, i la seva 

manera d’actuar, és probable que els antibiòtics que queden retinguts en el sòl alterin les 

xarxes de regulació microbiana que estan associades a la qualitat del sòl i la seva funció 

ecològica (Owino et al., 2020). 

 

Els efectes dels antibiòtics en la biota del sòl depenen, especialment, de la seva 

biodisponibilitat i, per tant, estaran vinculats a les propietats del sòl, així com la 

disponibilitat dels seus nutrients (Halling-Sørensen et al., 2003). El conjunt d’aquests 

factors determinen el destí dels antibiòtics en els sòls agrícoles (Wu et al., 2015). 

 

Un cop introduïts al sòl, els antibiòtics se sotmeten a processos de sorció/desorció i 

transformació (tant biòtics com abiòtics), que influeixen en les concentracions disponibles 

per la biodegradació, el transport al sòl (escolament i lixiviació) i l’absorció per les plantes, 

especificant el potencial d’acumulació en el sòl (Tamtam et al., 2011; De la Torre, et al., 

2012; Grossberg et al., 2014 Rydzyński et al., 2017). 

 

Simultàniament, les matrius ambientals que reben aigües regenerades i biosòlids 

constitueixen reactors genètics addicionals, on els bacteris originats en les fonts poden 

barrejar-se i contrarestar amb els organismes ambientals (Baquero et al., 2008). Així 

doncs, l’abocament continu d’aigua regenerada, biosòlids i fems en el medi ambient 

contribueixen a l’enriquiment del sòl amb bacteris i, en conseqüència,  gens de resistència 

als antibiòtics considerant al sòl com un dels majors reservoris ambientals de resistència 

antibiòtica (Nesme et al., 2014; Nesme i Simonet, 2015; Christou et al., 2017a).  

 

Cal esmentar que el reg amb aigües regenerades pot produir canvis en la biota del sòl, 

essent difícil atribuir tots els efectes únicament als antibiòtics, ja que el propi sistema de 

reg, la introducció d’altres contaminants orgànics, d’elements traça o nutrients a través de 

l’aigua regenerada, poden ser responsables d’aquests canvis (Christou et al., 2017a). 

Tanmateix, s’ha demostrat que els antibiòtics afecten les poblacions bacterianes del propi 

sòl, inhibint els bacteris nitrificants i els reductors del ferro, augmentant la probabilitat  

d’afectar a la productivitat vegetal (Toth et al., 2011; Cao et al., 2016). Cal tenir present 

que aquests fàrmacs conserven les seves propietats antimicrobianes i per tant són actius 
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en el sòl a molt baixes concentracions, representant un risc ambiental important 

(Westergaard et al., 2001; Chander et al., 2005; Schauss et al., 2009; Rydzyński et al., 

2017). L’afectació a la biodiversitat microbiana del sòl es detallarà en l’apartat 5.3.  

 

No s’han trobat gaires referències bibliogràfiques vinculades a la persistència dels 

antibiòtics en el sòl, però per exemple se sap que les penicil·lines es degraden amb 

facilitat, en canvi, d’altres com les fluoroquinolones, els macròlids i les tetraciclines són 

molts més permanents i fins i tot es podrien donar efectes acumulatius (Hamscher et al., 

2002; Blackwell et al., 2005; Lin et al., 2010). Tamtam et al. (2011) van detectar 

acumulacions de diferents antibiòtics en sòls regats amb aigua residuals quatre anys 

després de no regar. Aquests autors també van veure que si les capes del sòl més 

superficials eren riques en matèria orgànica (MO) la presència de quinolona augmentava 

en relació a les capes menys superficials, més sorrenques, degut a la forta adsorció per 

part d’aquesta MO que impedia que fos lixiviada a capes més inferiors. També van 

detectar concentracions importants de sulfametoxazol en horitzons profunds associades a 

capes argiloses amb presència de zinc. En canvi, Sharma et al. (2020) van comprovar que 

entre els horitzons de 0-20 cm a 20-40 cm el sulfametoxazol disminuïa prop d’un 50% i 

que a més a més estava present a la fracció líquida del sòl durant diversos mesos.  

Alguns autors han determinat que la tetraciclina pot perdurar en un sòl entre mesos i anys 

(Hamscher et al., 2005, Rosendahl et al., 2012 ). Segurament aquesta persistència està 

vinculada a la seva forta adsorció per les partícules del sòl, ja que és un antibiòtic 

resistent a la biodegradació (Huang et al., 2013; Rydzyński et al., 2017). Sun et al. (2021) 

en un assaig experimental en cultiu en contenidor en hivernacle, on aplicaven 4 antibiòtics 

diferents, van veure al cap de 40 dies més acumulació de ciprofloxacina i oxitetraciclina 

que de sulfametoxazol i tilosina. 

 

5.2. Afectació en els cultius  

 

La fitotoxicitat dels antibiòtics depèn de la seva pròpia composició, de la seva 

metabolització a la planta i de la pròpia espècie vegetal. Els criteris de valoració més 

estudiats per diferents autors, per avaluar aquesta fitotoxicitat, estan vinculats a assajos 

de la germinació, del creixement i desenvolupament vegetal (Wang i Zhou, 2005; An et al., 

2009 ; Jin et al., 2009; Pan i Chu, 2016).  

 

En general, els antibiòtics tenen un efecte fitotòxic menor durant la germinació de les 

llavors que en el posterior desenvolupament de les arrels i les tiges (Wang i Zhou, 2005; 

Pan i Chu, 2016). Això es deu, probablement, a què els antibiòtics tenen més dificultat a 

https://www-sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/science/article/pii/S0048969710011186#bb0270
https://www-sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/science/article/pii/S0048969710011186#bb0200
https://www-sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/science/article/pii/S0045653517308615#bib17
https://www-sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/science/article/pii/S0045653517308615#bib40
https://www-sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/science/article/pii/S0045653517308615#bib22
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l’hora de penetrar la coberta de la llavor i no comencen a veure’s els efectes fins que 

emergeixen les arrels embrionàries (An et al., 2009). Es considera que estudiar 

l’allargament de l’arrel pot ser un bon criteri de valoració de la toxicitat dels antibiòtics, i 

fins i tot millor que avaluar el desenvolupament de la tija (An et al., 2009; Pan i Chu, 

2016). Tot i això, Jin et al. (2009) van observar que la inhibició en l’allargament de les 

tiges, per aplicació de sulfonamides, era més acusada que en el de les arrels. En canvi 

Xie et al. (2010) van determinar que  si aplicaven dosis baixes de clortetraciclina a 

Triticum aestivum L. estimulaven la germinació i la divisió mitòtica, en canvi a dosis 

elevades la germinació es reduïa i el creixement, en general, quedava afectat.  

 

Una de les principals afectacions que generen els xenobiòtics, en general, al ser absorbits 

pels cultius són canvis lligats a la morfologia i als continguts clorofíl·lics, ja que poden 

induir o provocar alteracions metabòliques importants tals com: metabolisme dels 

carbohidrats, cicle de l’àcid cítric, ruta de la pentosa fosfat i ruta del glutatió.(Crecelius et 

al., 2003; Prosser i Sibley, 2015; Hurtado, 2017).  

 

La manca de maquinària enzimàtica per completar la degradació fa que les plantes no 

aconsegueixin oxidar completament els antibiòtics absorbits i només siguin capaces de 

realitzar la mineralització parcial d’aquests (Kvesitadze et al., 2001; Calderón-Preciado, 

2012). La biodegradació només seria possible en concentracions molt baixes dels 

compostos. No obstant això, les plantes per sobreviure en condicions desfavorables 

desenvolupen mecanismes de defensa (Zhang et al., 2007). A més d ’això, les plantes 

poden desintoxicar-se dels antibiòtics utilitzats, emprant vies enzimàtiques especifiques, 

segons l’espècie vegetal, les condicions ambientals i l’estructura química del compost, 

incloent-hi la capacitat lipofílica (Salt et al., 1998; Margenat et al., 2017). 

 

Una de les estratègies per reduir la toxicitat d’aquests components és mitjançant 

reaccions de biotransformació (Kreuz et al., 1996; Margenat et al., 2017). Un cop 

absorbits per les arrels poden translocar-se o transformar-se en compostos menys tòxics i 

acumular-se en els teixits vegetals, ja que les cèl·lules vegetals tenen una capacitat 

limitada per impedir l’acumulació d’aquests tòxics (Schroll et al., 1994; Field, 1996; Gago-

Ferrero et al., 2012).  Aquestes variacions metabòliques també depenen de l’estructura 

química del compost orgànic i de la seva lipofília (Kvesitadze et al., 2001). 

 

Tot i que les plantes utilitzen més enzims potencials que els animals tenen nombroses 

similituds (Edwards et al., 2010). Sanderman (1994) ja va proposar el concepte de “fetge 
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verd” (green liver) per explicar les vies metabòliques de les plantes comparant-les amb les 

dels animals.  

 

Així les espècies vegetals presenten mecanismes de desintoxicació relacionats amb els 

del sistema mamífer (Huber et al., 2009). No obstant això, la principal diferència és que 

les plantes no tenen sistema excretor i per tant, com ja s’ha comentat abans, els 

metabòlits els han d’emmagatzemar en les parets cel·lulars, als vacúols o als seus teixits 

vegetals.  

 

Aquesta capacitat d’emmagatzematge genera gran interès. Per un costat pot tenir dos 

tipus de reacció en vers la planta: alguns antibiòtics poden promoure el creixement imitant 

el funcionament de les fitohormones (Sun et al., 2013), i d’altres poden actuar de manera 

contrària i inhibir-lo (Migliore et al., 2003). Per l’altra, també s’utilitza com a eina per 

estudiar les afectacions que poden tenir aquest tipus de compostos en l’expressió dels 

gens de les plantes.  

 

Els estudis sobre els efectes fitotòxics de les diferents classes d’antibiòtics són encara 

escassos. Altres autors estudiant l’efecte d’altres contaminants orgànics han avaluat 

algunes afectacions en els cultius. L’absorció de certs fàrmacs produeix un esgrogueïment 

a les espècies vegetals a causa de a una reducció en la formació clorofíl·lica (Liu et al., 

2013). Hurtado et al. (2017) van observar que l’augment dels nivells d’un derivat 

aminoàcid (5-oxoprolina) i els metabòlits de sucre, s’associaven amb l’augment de l’altura 

de les fulles i una disminució de la tija i del contingut clorofíl·lic de cultius d’enciam. A més 

a més, Zhao et al. (2015) també van observar que l’augment de 5-oxoprolina, entre altres 

metabòlits, estava relacionat amb l’elongació cel·lular. També la manca de la biosíntesi de 

la prolina genera una anormalitat a la planta i defectes a la paret cel·lular, el que vol dir 

que realitza un paper important en les proteïnes estructurals, algunes de les quals 

controlen l’elongació de la tija i el creixement dels brots (Kavi et al., 2015). Per altra 

banda, la disminució del nivell d’àcid màlic augmenta l’altura de les fulles, però disminueix 

l’ample de la tija i el contingut de clorofil·la (Darandeh i Hadvi, 2012).  

 

En el cas dels antibiòtics sembla que la seva absorció per part dels cultius els hi pot  

provocar fitotoxicitats importants, tals com la inhibició del seu creixement, la deformació 

dels teixits, la reducció de la taxa fotosintètica i contingut clorofíl·lic, una major oxidació de 

lípids, per nomenar algunes, i finalment la mort (Michelini et al., 2013; Bártíková et al., 

2016; Christou et al., 2016). Segons Rydzyński et al. (2017) la disminució del contingut 

https://www-sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/science/article/pii/S0045653517308615#bib30
https://www-sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/science/article/pii/S0045653517308615#bib30
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clorofíl·lic es dóna principalment en fulles joves, aquest fet podria ser conseqüència 

d’alteracions a escala enzimàtica.  

 

La major part de les referències bibliogràfiques mostren que els estudis realitzats sobre 

l’afectació en el cultiu s’han dut a terme en l’àmbit experimental, així Kong et al. (2007) 

han vist que l’oxitetraciclina resultava tòxica en Medicago sativa reduint el creixement de 

tiges i arrels. Farkas et al. (2009) indiquen que Phaeolus vulgaris es veu afectat per 

tetraciclines en el contingut de calci a nivell foliar i O’Connor i Aga (2007) en Arabidopsis 

van veure que aquest tipus d’antibiòtic també afectava l’homeòstasi del calci. Sharma et 

al. (2020) van comprovar en cultiu d’alfals regat amb aigües regenerades que contenien 

sulfametoxazol que tot i que aquest antibiòtic s’ionitzava en un 90% a pH bàsic (sòl de 

cultiu pH = 7,5) les concentracions a fulles i tiges eren importants (13 ng/g i 15 ng/g 

respectivament). Sun et al. (2021) en el seu assaig experimental, tot i que les dosis 

aplicades van ser les mateixes pels 4 antibiòtics testats, van comprovar que l’acumulació 

d’antibiòtics en els cultius (col, espinac i endívia) estava estretament relacionada amb la 

quantitat acumulada en el sòl (apartat 5.1). També van avaluar una concentració més 

elevada de tots els antibiòtics en el cultiu d’espinac enfront de les altres espècies.  

 

Malgrat que hi ha poques referències bibliogràfiques sobre els efectes dels antibiòtics en 

les espècies vegetals, podem afirmar, amb relació als autors consultats, que l’absorció 

d’antibiòtics pot alterar el metabolisme i la morfologia dels cultius i, probablement, pot 

acabar derivant amb una modificació del sabor i del valor nutritiu. A més a més, pot 

provocar una variació gènica que posteriorment es converteixi en una resistència 

antibiòtica.   

 

En relació al metabolisme són pocs els estudis existents. Per exemple, Migliore et al. 

(2003) van avaluar la transformació de l’enrofloxacina en ciprofloxacina en espècies 

hortícoles (cogombre, enciam i mongeta). Actualment, l’equip del Dr. Bayona, amb qui 

s’havia de fer el treball experimental explicat al preàmbul d’aquesta memòria, està 

estudiant l’entrada, l’acumulació, la metabolòmica i la toxicitat de diferents antibiòtics en 

cultius hortícoles del Baix Llobregat.  

 

 

5.3. Afectacions en el biodiversitat microbiana de sòls i aigües  

 

La biodiversitat microbiana té una importància funcional en el manteniment dels processos 

biològics tant a l’aigua com al sòl; de fet, la majoria dels cicles biogeoquímics estan 
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exclusivament intevinguts per microorganismes. Com ja s’ha indicat anteriorment, els 

antibiòtics poden actuar com un factor d’afectació del medi ambient, impulsant canvis en 

l’estructura de les comunitats bacterianes naturals (desaparició o inhibició d’alguns grups 

bacterians) i afectant microorganismes amb importants funcions ecològiques (Pallechi et 

al., 2008; Grenni et al., 2018). 

 

Molts estudis han demostrat que la presència d’antibiòtics provoca una reducció de la 

biodiversitat microbiana. A més, poden influir en el creixement i les activitats enzimàtiques 

de les comunitats bacterianes i en les funcions ecològiques com la producció de biomassa 

(matèria orgànica d’origen vegetal o animal que pots ser utilitzada com a font d’energia) i 

la transformació de nutrients (veure punt 5.1), el que comporta a la pèrdua de l’estabilitat 

funcional alterant la respiració induïda pel substrat, la reducció del ferro, la mineralització 

del nitrogen, la nitrificació i la possibilitat de degradar altres substàncies antropogèniques 

(Pallechi et al., 2008; Williams-Nguyen et al., 2016; Grenni et al., 2018).  

 

Els antibiòtics tenen un efecte selectiu sobre diferents grups microbians, podent ser un 

grup gran, com els fongs o els bacteris, o més estret amb una sola espècie. Com a 

resultat, l’efecte selectiu dels antibiòtics altera l’abundància relativa de les espècies 

microbianes i interfereix en les interaccions entre les diferents espècies. Aquests efectes 

depenen dels grups microbians implicats, de les característiques ambientals i de les 

concentracions d’antibiòtics (Ahsbolt et al., 2013; Grenni et al., 2018).  

 

La presència d’antibiòtics en els medis aquàtics afecta invertebrats i peixos. Aquests 

efectes s’observen, generalment, en concentracions superiors a les que es donen en el 

propi hàbitat. Alguns autors han determinat concentracions d’antibiòtics en el teixit i 

plasma de peixos (Huggett et al., 2003; Miller et al., 2018). En general, els macròlids i les 

quinolones són els que mostren concentracions màximes de 132 ng/g i 170 ng/g, 

respectivament (Martins et al., 2012). És probable que aquesta dispersió en les 

concentracions sigui arran de les fluctuacions temporals i espacials de les aigües que 

porten antibiòtics i d’altres factors com el pH, la biodisponibilitat, la temperatura, d’entre 

els més destacats (Aus der Beek et al., 2016; Miller et al., 2018). No obstant això, se sap 

que qui pateix més són les algues aquàtiques i les espècies de cianobacteris perquè són 

extremadament sensibles a molts antibiòtics i els efectes en el creixement i el rendiment 

cel·lular es produeixen en concentracions que són pertinents pel medi ambient o a prop 

d’elles (Guo et al., 2015). La presència d’antibiòtics també arriba a la fauna, ja que pot 

acumular aquests fàrmacs al llarg de la cadena alimentaria i pot veure’s afectada, com per 
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exemple: la fauna silvestre, com les aus i els ratpenats, o de ramaderia, com les vaques, 

les ovelles, etc. (Bean et al., 2014; Williams-Nguyen et al., 2016)  
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6. Implicacions en la salut humana 

 
La detecció de nivells baixos d’antibiòtics als rius i rierols, a l’aigua potable i les aigües 

subterrànies ha creat la incertesa de si aquests nivells poden tenir conseqüències per la 

salut humana (Mudgal et al., 2013).  Per això, amb el consum de productes agrícoles de 

cultius regats amb aigües regenerades poden avaluar-se, estimant l’exposició diària o 

anual dels humans als antibiòtics, convertint-la en una dosi mèdica equivalent i a més, 

tenir un control del consum general d’aquests productes (Christou et al., 2017a; You et al., 

2020). 

 

Els éssers humans estan exposats involuntàriament a concentracions d’antibiòtics, tot i 

que molt baixes, mitjançant diverses vies, com la ingestió diària d’aigua potable, la ingesta 

d’aliments (vegetals, peixos, carn i productes làctics), la presència d’aigües contaminades 

i la inhalació de partícules de pols contaminades (Halling- Sørensen, 1998; Boxall et al., 

2006b). Amb relació a l’exposició directa per l’ús d’aliments d’origen animal s’han detectat, 

estudiat i analitzat en la carn de vaca, de porc i d’aus de corral, en els ous, la mel i la llet. 

També, s’han destacat antibiòtics d’ús agrícola en l’aigua potable incloent macròlids, 

quinolones i sulfamides. A més a més, s’ha trobat antibiòtics entre la pols procedent 

d’instal·lacions ramaders (Williams-Nguyen et al., 2016).  

 

En els països desenvolupats, les concentracions d’antibiòtics generalment, són baixes  

tenint en compte que s’ha analitzat en partícules de pols, a terra, a l’aigua i en cultius 

comestibles cultivats en sols modificats amb fems o regats amb aigües regenerades. Els 

valors estimats de la possible exposició anuals d’aquests fàrmacs són molt inferiors a les 

dosis terapèutiques mínimes o inferiors als valors d’ingesta diària admissible (IDA) 

recomanada, el que vol dir que els efectes tòxics directes sobre els éssers humans són 

menyspreables en relació amb el grau d’exposició per aquestes vies (INESS, 2009; 

Prosser i Sibley, 2015; Pan i Chu, 2017). En els països en desenvolupament, on els 

controls sobre l’ús d’antibiòtics, són menys rigorosos, les concentracions en l’ambient 

poden ser majors, però l’exposició deguda al consum de productes cultivats en sols 

modificats amb fems o regats amb aigües regenerades segueix sent igual de baixa 

(Williams-Nguyen et al., 2016).  

 

Aquesta exposició, sigui directa o indirecta, a nivells subterapèutics (és a dir, dosis 

inferiors als nivells recomanats) dels antibiòtics pot afavorir la proliferació de bacteris i 

gens de resistència als antibiòtics a la flora intestinal humana (Mudgal et al., 2013; 
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Williams-Nguyen et al., 2016). La generació d’aquesta resistència als antibiòtics pot 

derivar a la futura ineficàcia d’aquests fàrmacs. Un dels principals problemes és el 

transport i la propagació mundial d’aquesta resistència. 

 

Segons Mugdal et al. (2013), una persona pot arribar a transferir a altres persones gens 

de resistència antibiòtica viatjant arreu del món, ja que, els humans, de mitjana, poden 

tardar més d’un any en renovar els bacteris intestinals resistents, això implica que la 

possibilitat de propagació és alta.  

 

En resum, encara que l’exposició d’antibiòtics sigui molt baixa i es puguin considerar 

segurs els cultius regats amb aigua regenerada a llarg termini (Liu et al., 2020), és 

important considerar que l’excés o l’ús incorrecte d’aquests tipus de fàrmacs comporta 

problemes de salut a escala global i individual generant bacteris resistents als antibiòtics 

(ARB) i gens de resistència als antibiòtics (ARG) (Mudgal et al., 2013).  
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7. Problemàtica dels gens de resistència i els bacteris resistents 

als antibiòtics  

 
Diferents estudis han destacat que l’ús actual excessiu i inadequat de diversos antibiòtics i 

l’acumulació d’aquests durant més de 60 anys, des del descobriment de la penicil·lina, ha 

generat una preocupació considerable sobre la comunitat científica. L’ús indiscriminat 

d’antibiòtics en el camp de la medicina humana i veterinària ha promogut l’increment de 

bacteris provinents del món animal, de plantes o fins i tot, d’ús biotecnològic amb 

marcadors de resistència (Gens de Resistència Antibiòtica, ARG) (Wright et al., 2005; Lee 

et al., 2020), convertint-los, alhora, en bacteris resistents als antibiòtics (ARB), i alguna 

amb capacitat d’infectar als humans (Marco, 2005; Ashbolt et al., 2013; Xu et al,. 2015; 

Ben et al., 2017; Chen et al., 2018).  

 

L’ús intensiu d’antibiòtics persistents augmenta la pressió selectiva en els bacteris, 

provocant un impacte sobre el funcionament de les cèl·lules i canviant l’expressió gènica 

transmitent la resistència a les mateixes. Existeixen dos tipus de resistència antibiòtics: 

l’activa, resultat d’una pressió evolutiva per desenvolupar un mecanisme d’acció com 

l’atac d’un antibiòtic o una classe d’antibiòtics; i la passiva, on la resistència és producte 

de processos adaptatius generals que no es relacionen amb la presència d’antibiòtics 

(Wright et al., 2005; Kümmerer, 2009; Acevedo et al., 2015; Christou et al., 2017a). A 

més, una forta pressió selectiva a causa de la contaminació antropogènica comporta la 

transferència de gens que poden propagar la resistència de manera eficient entre les 

poblacions bacterianes, ja que és un procés natural conservat evolutivament (Ashbolt et 

al., 2013; Acevedo et al., 2015). Amb altres paraules, els bacteris potencialment 

patògenes s’alliberen constantment en les aigües, moltes d’elles alberguen gens de 

resistència a antibiòtics que s’insereixen en plataformes genètiques mòbils (plasmidis, 

transposons i integrons) capaces de propagar-se entre la mateixa espècie o entre 

diferents, generant altes quantitats de diversitat. Aquest procés es realitza a través de la 

transferència horitzontal de gens (THG) i la transferència vertical de gens (TVG) 

(Kümmerer, 2009; Allen et al, 2010; Stokes i Gillings, 2011; Acevedo et al., 2015; Yu et al., 

2017). Això, en circumstàncies diferents pot produir resistències heterogènies als 

antibiòtics i, en particular, bacteris multiresistents amb els respectius impactes negatius 

(Pie et al., 2019).  

 

Per tant, s’entén per resistència bacteriana a l’oposició d’un microorganisme a un fàrmac 

que originalment era efectiu com tractament de la infecció que causava el primer. Així 
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doncs, els bacteris resistents poden ser capaços, en un moment donat de resistir a l’atac 

dels fàrmacs antibacterians, antibiòtics (Williams-Nguyen, 2016; Cerqueira, 2020). La 

resistència bacteriana ha anat augmentat exponencialment fins a arribar al punt de què 

per cada tipus d’antibiòtic, ja s’ha descrit una resistència gènica. I, conseqüentment, 

provocant la ineficàcia dels antibiòtics existents i la persistència de les infeccions, 

augmentant així el risc de propagació. L’única solució i necessitat passa pel 

desenvolupament de nous antibiòtics (Kümmerer, 2003).  

 

Tant els ARG com els ARB es detecten freqüentment en diferents ambients, especialment 

en les EDAR, on es podria dir que es troben en un “brou de cultiu” amb les millors 

condicions per realitzar el màxim de transferències genètiques possibles (Ben et al., 2017; 

Chen et al., 2018). Els antibiòtics, com s’ha dit anteriorment, tenen el potencial per exercir 

una pressió selectiva sobre les comunitats bacterianes existents, ja sigui dintre de les 

EDAR (Kim et al., 2007), com en l’aigua recuperada (Fahrenfeld et al., 2013), provocant, a 

través de la THG i TVG, un augment dels nivells de resistència als antibiòtics de l’entorn 

(Rosenberg et al., 2012).  

 

Hong et al. (2013) van veure que els ARG, després de 16 mesos d’exposició ambiental, 

seguien presents i detectables en el medi ambient a través d’una prova PCR. L’estudi de 

Kulkarni et al. (2017) reafirma que és probable que els ARG continuïn persistint en el medi 

ambient durant un període de temps llarg.  

 

És important remarcar que el subministrament d’antibiòtics en concentracions  

subterapèutiques pot inclús accelerar el desenvolupament de la resistència contra agents 

antimicrobians, ja que els bacteris són capaços de sobreviure a l’exposició prolongada i/o 

repetida d’aquests compostos (Cerqueira, 2020). En aquest tipus d’exposició existeix la 

possibilitat de creació de bacteris resistents, pel fet que són concentracions suficientment 

baixes per millorar el creixement dels bacteris resistents i suficientment altes per exercir 

una pressió selectiva que afavoreix la predominança dels ceps resistents, a més, la 

resistència que es crea en aquest tipus d’exposició és molt estable (Calderón-Preciado, 

2012). 
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8. Recomanacions per futures investigacions i usos de l’aigua 

regenerada 

 
El reg amb aigües regenerades secunda la producció d’aliments i alleugera l’estrès 

hídric; per tant, la seva seguretat respecte a la presència d’antibiòtics i possibles 

efectes de resistència hauria de ser supervisada regularment (Owino et al.,  2020), ja 

que s’ha demostrat que, tot i que les concentracions d’antibiòtics a les aigües 

acostumen a ser baixes, hi són presents (Sun et al., 2013).  

 
Els futurs estudis haurien de permetre avaluar els antibiòtics i la seva transformació en 

les aigües regenerades i en els sòls, així com controlar la seva metabolòmica en els 

cultius. Podria ser que la formació de nous metabòlits presentin una toxicitat major que 

els propis antibiòtics tant pels cultius com pels futurs consumidors (Aus der beek et al., 

2016; Christou et al., 2017b). Caldria, per tant, que aquests estudis també 

contemplessin efectes de sinergies amb d’altres contaminats orgànics i amb metalls 

pesants (Prosser i Sibley, 2015; Christou et al., 2017a). Aquestes investigacions també 

haurien de profunditzar en els mecanismes de defensa de les espècies vegetals 

envers als antibiòtics (Christou et al., 2017b), o avaluar si els metabòlits secundaris 

formats poden ser confosos pels cultius per fitohormones i promoure o inhibir el 

creixement de les plantes (Milgore et al., 2003; Yang et al., 2010).  

 

Estudiar la gestió del cultiu també podria contribuir a reduir l’entrada d’antibiòtics en el 

material vegetal. Caldria, per tant, seguir experimentant en totes aquelles variables 

que puguin contribuir en el maneig del cultiu, com són per exemple els tipus de sòl, les 

èpoques de plantació o sembra, les dosis i les freqüències de reg, les podes, etc. 

 

A més a més, es pot dir que hi ha una gran manca d’estudis sobre possibles 

afectacions en la morfologia de les espècies vegetals, alteracions bioquímiques i en la 

qualitat dels productes agrícoles obtinguts (sabor, activitat antioxidant…). Pel que fa a 

la zona radicular cal aprofundir en la relació entre antibiòtics, les exsudacions de les 

arrels i la microbiota (Christou et al., 2017b). 
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Falta recerca que permeti establir els efectes que pot generar la ingesta d’aliments 

contaminats amb antibiòtics, especialment, pel que fa als agents de resistència als 

antibiòtics, i als bacteris resistents a aquests fàrmacs. A més, els riscos toxicològics 

dels antibiòtics per a la salut requereixen més aclariments i directrius de vigilància 

(Miller et al., 2018). 

 

És imprescindible que la majoria d’aquests estudis s’efectuïn sota condicions realistes 

de camp o hivernacle, i analitzar l’impacte que genera al medi ambient (sòl, cultius, 

medi aquàtic i terrestre).  

 

Amb relació a la contaminació per antibiòtics de les aigües regenerades caldria 

promocionar un ús més racional d’aquests tipus de medicaments tant en humans com 

en tractaments veterinaris. També cal reduir l’ús d’aigües regenerades en cultius de 

consum en cru, com l’enciam, i en alguns fruiters. No obstant això, en el cas que les 

aigües regenerades es convertissin en un recurs hídric bàsic per la irrigació dels 

cultius comestibles, caldria establir metodologies capaces d’eliminar els contaminants 

emergents durant els tractaments de les aigües (Piña et al., 2020).  
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Conclusions 

 

Les principals conclusions d’aquesta revisió bibliogràfica són les següents:  

 

- El nombre d’estudis realitzats en condicions reals de cultiu per saber la 

trajectòria dels antibiòtics, de les ARB i dels ARG a nivell de sòl i de cultiu són 

limitats.  

- Les diferents condicions de cultiu (qualitats i procedència de les aigües 

regenerades, sistemes de reg i de cultiu, especies vegetals i varietats 

cultivades, tipus de sòl, condicions climàtiques) citades en els articles 

consultats no permeten assolir unes conclusions fermes.  

 

No obstant això, al ser un treball acadèmic s’ha cregut adient considerar com a 

conclusions: 

  

- La manca d’eficiència en l’eliminació dels antibiòtics a les EDARs i l’ús 

continuat, excessiu i inadequat dels antibiòtics fa que es converteixin en uns 

fàrmacs pseudopersistents en les aigües depurades i regenerades.  

- La irrigació amb aigües depurades i regenerades fa que els antibiòtics arribin al 

sòl i als cultius. 

- Els antibiòtics conserven les seves propietats bactericides en aigües i sòls i són 

actius a baixes concentracions afectant  de forma important al medi ambient. 

- Els cultius desenvolupats en sòls en presència d’antibiòtics els incorporen o 

metabolitzen en els seus òrgans i teixits. 

- El consum continuat de dosis subterapèutiques d’antibiòtics, està provocant, a 

través de pressió selectiva amb mutacions a l’atzar, la formació de gens de 

resistència als antibiòtics i alhora formant bacteris resistents.  
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