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Els antimicrobians 

Els antimicrobians són medicaments 

essencials per a la salut humana i animal. 

S’utilitzen àmpliament en la medicina 

humana i veterinària per al tractament d'una 

gran varietat de malalties infeccioses, per la 

capacitat que tenen de matar els 

microorganismes o d’aturar-ne el creixement 

i la multiplicació. 

La resistència microbiana fa referència a la 

capacitat dels microorganismes de suportar 

tractaments antimicrobians. L'ús excessiu o 

el mal ús dels antibiòtics s'han relacionat 

amb l'aparició i la propagació de 

microorganismes que són resistents, cosa 

que fa que el tractament sigui ineficaç, 

inadequat o més prolongat. La resistència 

antimicrobiana és un problema de salut 

pública i de sanitat animal. Un exemple és 

Staphylococcus aureus resistent a la 

meticil·lina (MARSA) com a causa important 

d’infecció hospitalària en molts països 

europeus. 

Els bacteris resistents poden propagar-se a 

través de moltes vies. Quan es produeix la 

resistència microbiana en bacteris zoonòtics 

presents als animals i els aliments també pot 

afectar el tractament eficaç de les malalties 

infeccioses en els éssers humans. 

L’Estratègia europea per reduir la 

resistència als antimicrobians 

El 2001 la Comissió Europea va posar en 

marxa una estratègia de la Unió Europea 

(UE) per combatre l’amenaça de la 

resistència als antimicrobians per a la salut 

humana, animal i vegetal. Aquesta 

Estratègia va comportar la retirada dels 

antibiòtics per a l'ús no mèdic en animals i la 

realització d’una sèrie d'accions a escales 

comunitària i nacional en matèria de 

recopilació de dades de vigilància i 

investigació.  

Així es va prohibir l'ús dels antibiòtics 

utilitzats com a promotors del creixement en 

l’alimentació animal a partir de gener de 

2006. 

Mitjançant la Directiva 2003/99/CE es va 

establir un sistema a la Unió Europea per al 

seguiment i la notificació de la informació 

sobre zoonosis. Els  estats membres estan 

obligats a recopilar dades comparables sobre 

les zoonosis, els agents zoonòtics, la 

resistència antimicrobiana i els brots d'origen 

alimentari i trametre aquestes dades 

anualment a la Comissió Europea. L’Autoritat 

Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) 

avalua les dades recollides i prepara els 

informes anuals de la UE en col·laboració 

amb el Centre Europeu per a la Prevenció i el 

Control de les Malalties (ECDC), que recull i 

analitza les dades corresponents en els casos 

humans.  

A més, l’EFSA ha publicat especificacions 

tècniques o ha presentat informes externs de 

seguiment i notificació de determinades 

zoonosis, resistència microbiana i brots 

transmesos pels aliments per tal de facilitar 

una millor anàlisi i augmentar la 

comparabilitat de les dades entre els estats 

membres. 

L’harmonització de la vigilància de la 

resistència als antimicrobians 

La Comissió Europea va sol·licitar a l’EFSA 

l’elaboració d’especificacions detallades per 

harmonitzar els sistemes pel que fa a la 

resistència microbiana. 

El 2007 l’EFSA va publicar les especificacions 

per a la vigilància harmonitzada de la 

resistència antimicrobiana de dos bacteris 

zoonòtics importants,  Salmonella i 

Campylobacter, dos dels patògens més 

freqüents per als quals s’ha constatat, a 

més, una creixent resistència microbiana. La 

vigilància s’havia de centrar en Salmonella 

en aviram (Gallus gallus), gall dindi i porcs i, 

en Campylobacter jejuni i C. coli en 

pollastres d'engreix. 

El 2008 l’EFSA va establir especificacions 

similars per a la supervisió i la presentació 

d'informes harmonitzats de la resistència 

antimicrobiana en els indicadors E. coli i 

enterococs (E. faecium i E. faecalis) dels 

animals.  

El 2009 el Grup Científic de Perills Biològics 

va avaluar la importància per a la salut 

pública de Staphylococcus aureus resistent a 

la meticil·lina (MARSA) en animals i 

http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir1349/doc17733.html
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir1349/doc17733.html


 

 

acsa brief    
Riscos emergents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
gè

n
ci

a 
C

at
al

an
a 

d
e 

Se
gu

re
ta

t 
A

lim
en

tà
ri

a 

 

www.gencat.cat/salut/acsa 

Octubre 2013 
Pàgina 2 de 3 

 

ISSN:  

2013-3308 

Dep. legal: 

B. 24469-2012 

aliments. En el seu informe l’EFSA va arribar 

a la conclusió  que el bestiar associat a 

MARSA representa només una petita 

proporció de tots els casos d’infecció per 

MARSA que es van comunicar a la UE, amb 

diferències significatives entre els estats 

membres. L’EFSA també va publicar els 

resultats d'una enquesta de referència en 

tota la UE sobre MARSA en porcs. 

L’any 2012, a petició de la Comissió 

Europea, l’EFSA va emetre un informe, que 

conté propostes per aprofundir en la millora 

de l'harmonització de la vigilància i el control 

de la resistència als antimicrobians en els 

animals productors d'aliments i la seva carn 

a la UE. L’informe indica que, atès que la 

prevalença de Salmonel·la està disminuint, la 

vigilància de la resistència  microbiana s'ha 

d'aplicar a bacteris indicadors de 

contaminació, com ara E. coli i enterococs. El 

seguiment s’ha de dur a terme 

específicament en les poblacions d’animals i 

aliments que en deriven, que es troben en 

risc d’allotjar soques resistents. En el cas de 

Salmonella, aquestes poblacions són les 

gallines ponedores, els pollastres d'engreix i 

els galls dindis d'engreix, els porcs d'engreix, 

els vedells de menys d’un any d'edat i la 

carn de pollastres d'engreix, galls dindi, 

porcs i bovins. C. jejuni s'ha de controlar en 

els pollastres i la carn de pollastres d'engreix 

i C. coli, en porcs d'engreix. Els indicadors E. 

coli i enterococs s’han de controlar en 

pollastres d'engreix, porcs d'engreix i vedells 

de menys d'un any d'edat i en els pollastres 

d'engreix, el porc i la carn de boví. 

L’informe presenta la possibilitat d’obligar a 

la vigilància de la resistència antimicrobiana 

a partir d’un nombre determinat d’animals 

d’un ramat i recomana ampliar el panell 

d’antimicrobians de la prova, amb la inclusió 

de substàncies que, o bé són importants en 

medicina humana o bé poden portar llum als 

mecanismes de resistència. Finalment, 

recomana la recopilació i la presentació de 

dades sobre resistència microbiana pel que 

fa a aïllament, per permetre una anàlisi més 

aprofundida sobre l’aparició i la propagació 

de la multiresistència. 

Seguiment i anàlisi de resistència als 

antibiòtics en la cadena alimentària 

El 2010 l’EFSA va publicar el primer informe 

sobre la resistència antimicrobiana en 

bacteris indicadors i zoonòtics que es troben 

en els animals i els aliments (2004-2007), el 

qual indica que la resistència microbiana es 

troba entre els bacteris zoonòtics més 

comuns d’animals i aliments a la UE, com 

ara Salmonella i Campylobacter. En els 

bacteris estudiats s’ha trobat amb freqüència 

resistència a antibiòtics com l’ampicil·lina, les 

sulfamides i la tetraciclina. A més, diversos 

estats membres han informat sobre la 

resistència a les fluoroquinolones, a 

macròlids o a cefalosporines de tercera 

generació, antibiòtics importants en el 

tractament de malalties dels éssers humans. 

En concret, es van registrar alts nivells de 

resistència a fluoroquinolones en Salmonella 

en aviram i en Campylobacter en aviram, en 

porcs i bestiar i en broilers. 

Des de 2011 l’EFSA i l’ECDC elaboren un 

informe conjunt sobre la resistència 

antimicrobiana en bacteris zoonòtics que 

afecten humans, animals i aliments. 

L'informe fa una contribució important a la 

tasca que es porta a terme en l’àmbit 

europeu i recull propostes d'acció per lluitar 

contra la resistència microbiana. El tercer 

informe conjunt de l’EFSA i l’ECDC publicat el 

maig de 2013 indica la detecció de 

resistència a una sèrie d'agents 

antimicrobians en Salmonella i 

Campylobacter. No obstant això, la 

coresistència (resistència combinada) a dos 

antimicrobians d'importància crítica segueix 

sent baixa. L’informe es basa en dades 

recopilades pels estats membres de la UE 

per al 2011. 

A Catalunya, la Subdirecció General de  

Protecció de la Salut de l’Agència de Salut 

Pública de Catalunya fa proves de sensibilitat 

als antimicrobians per tal de disposar de 

dades comparables sobre l'aparició de 

resistència microbiana en agents zoonòtics i, 

en la mesura que representin una amenaça 

per a la salut pública, en altres agents.  
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PROVES DE SENSIBILITAT ALS ANTIMICROBIANS, DADES QUALITATIVES EN ALIMENTS – SALMONELLA SPP. 

Aliment Any 

Nombre de 

soques aïllades 

al laboratori 

Soques 

resistents a 

algun 

antimicrobià 

Antimicrobians als quals 

algunes soques mostren 

resistència 

Observacions 

Carn de boví 

2011 1 1 

tetraciclina 

-lactàmic (ampicil·lina) 

sulfonamida 

estreptomicina 

Resistència a  4 

antimicrobians 

2012 4 0  

Les  4 soques són 

completament 

sensibles  

Carn de 

porcí 

2011 3 2 

tetraciclina 

cloramfenicol 

-lactàmic (ampicil·lina) 

quinolones (àcid nalidíxic) 

trimetroprim/sulfonamida 

sulfonamida (2) 

estreptomicina 

1 soca completament 

sensible 

 

1 soca resistent a 3 

antimicrobians 

 

1 soca resistent a 4 

antimicrobians 

2012 2 2 

tetraciclina (2) 

ampicil·lina (2) 

quinolones (àcid nalidíxic) 

sulfonamida  

Les dues soques 

resistents a 3 

antimicrobians 

Carn d'aus 

(Gallus 

gallus) 
2012 2 2 

ampicil·lina 

cefalosporina 

cefatoxamina 

enrofloxacina 

àcid nalidíxic 

sulfonamida  

estreptomicina 

1 soca resistent a 1 

antimicrobià 

 

1 soca resistent a més 

de 4 antimicrobians 

Font:  Subdirecció General de Protecció de la Salut. Agència de Salut Pública de Catalunya. 

Per a més informació es pot consultar el 

document Informe de les zoonosis 

transmeses pels aliments i de la resistència 

antimicrobiana a Catalunya al web de 

l’ACSA. 

En l’àmbit internacional, els països cooperen 

a través del Grup d'Acció 

Intergovernamental Especial sobre 

Resistència als Antimicrobians que informa la 

Comissió del Codex Alimentarius. La UE i els 

Estats Units també han creat un grup de 

treball transatlàntic en 

matèria de resistència als antimicrobians. 
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