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1. RESUM 

 

Els antimicrobians són substàncies naturals o sintètiques útils per destruir o inhibir el creixement de microorganismes que 

afecten a persones, animals i plantes. L’ús massiu i inadequat d’aquests fàrmacs en medicina humana, veterinària i 

agricultura ha accelerat l’aparició de la resistència antimicrobiana (RAM), amenaça mundial i compartida entre persones, 

animals i medi ambient. Concretament en medicina veterinària, l’origen d’aquesta problemàtica s’ha degut a l’ús 

d’antimicrobians com a promotors del creixement o de forma preventiva en pinsos medicats i aigua de beguda.  

 

 

Existeixen sistemes de vigilància i monitorització de la RAM, la prescripció antimicrobiana i el consum d’antimicrobians 

(CAM) per detectar tendències o emergències, valorar l’eficàcia de les mesures implementades o dirigir els esforços cap 

a les situacions més necessitades, encara que Espanya i Europa no disposen d’un sistema de monitorització de la RAM 

exclusiu per veterinària. En la monitorització del consum d’antimicrobians veterinaris falta conèixer l’ús d’aquests en funció 

de l’espècie i homogeneïtzar les unitats de mesura en un marc europeu. Recopilar dades utilitzant indicadors comuns en 

persones, animals i medi ambient permet prendre decisions amb un enfoc d’una sola salut (One Health), és a dir, amb 

una visió multisectorial englobant totes les parts implicades en la RAM. 

 

 

Aquesta situació alarmant condueix aquest treball a recopilar i analitzar estratègies o recomanacions per l’ús prudent 

d’antimicrobians en animals de producció i companyia, que alhora assoleixen la cura dels animals, minimitzen els efectes 

adversos i eviten la RAM. Per tant, l’ús prudent d’antimicrobians ha de formar part de les bones pràctiques veterinàries i, 

a diferència del nord d’Europa, a Espanya encara falta molt camí per recórrer en aquest sentit. Existeixen diferents 

categoritzacions d’antimicrobians, classificats segons la seva importància en medicina humana per preservar-ne l’eficàcia, 

juntament amb programes on es detallen les responsabilitats de cada part implicada per reduir el CAM i frenar la RAM. 

 

 

La nova legislació europea restringirà l’ús profilàctic i metafilàctic d’antimicrobians, dirigint els tractaments cap a un 

abordatge individualitzat. Això requereix disposar de proves diagnòstiques pràctiques, testos de sensibilitat antimicrobiana 

quantitatius i punts de tall clínic viables en condicions de camp. En un futur es definirà la figura del veterinari d’explotació, 

responsable del Pla Sanitari Integral específic per cada explotació. A les granges, cal potenciar la bioseguretat i la 

medicina preventiva per reduir la necessitat d’utilitzar antimicrobians. Cal aplicar mesures alternatives als antimicrobians 

per prescindir d’aquests fàrmacs, d’acord amb la creixent demanda per productes diferenciats pel benestar animal i lliures 

de medicaments. Per tant, cal sensibilitzar, conscienciar i formar a ramaders, propietaris d’animals de companyia i totes 

les parts implicades, per fer-los coneixedors de la problemàtica actual, conscienciar-los de la seva responsabilitat i 

l’impacte que poden causar si no segueixen les pautes indicades. 
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1.1 RESUMEN 

 

 

Los antimicrobianos son sustancias naturales o sintéticas útiles para destruir o inhibir el crecimiento de microorganismos 

que afectan a personas, animales y plantas. El uso masivo e inadecuado de estos fármacos en medicina humana, 

veterinaria y agricultura ha acelerado la aparición de la resistencia antimicrobiana (RAM), amenaza mundial y compartida 

entre personas, animales y medio ambiente. Concretamente en medicina veterinaria, el origen de esta problemática se 

ha debido al uso de antimicrobianos como promotores del crecimiento o de forma preventiva en piensos medicados y 

agua de bebida. 

 

 

Existen sistemas de vigilancia y monitorización de la RAM, la prescripción antimicrobiana y el consumo de antimicrobianos 

(CAM) para detectar tendencias o emergencias, valorar la eficacia de las medidas implementadas o dirigir los esfuerzos 

a las situaciones más necesarias, aunque España y Europa no disponen de un sistema de monitorización de la RAM 

exclusivo para veterinaria. En la monitorización del consumo de antimicrobianos veterinarios falta conocer el uso de estos 

en función de la especie y homogeneizar las unidades de medida en un marco europeo. Recopilar datos utilizando 

indicadores comunes en personas, animales y medio ambiente permite tomar decisiones con un enfoque de una sola 

salud (One Health), es decir, con una visión multisectorial abarcando todas las partes implicadas en la RAM. 

 

 

Esta situación alarmante conduce este trabajo a recopilar y analizar estrategias o recomendaciones para el uso prudente 

de antimicrobianos en animales de producción y compañía, que al mismo tiempo aseguran la curación de los animales, 

minimizan los efectos adversos y evitan la RAM. Por ello, el uso prudente de antimicrobianos debe formar parte de las 

prácticas veterinarias y, a diferencia del norte de Europa, en España aún falta mucho camino por recorrer en este sentido. 

Existen diferentes categorías de antimicrobianos, clasificadas según su importancia en medicina humana para preservar 

la eficacia, junto con programas que detallan las responsabilidades de cada parte implicada para reducir el CAM y frenar 

la RAM. 

 

 

La nueva legislación europea restringirá el uso profiláctico y metafiláctico de los antimicrobianos, dirigiendo los 

tratamientos hacia un enfoque individualizado. Esto requiere disponer de pruebas diagnósticas prácticas, pruebas de 

sensibilidad antimicrobiana cuantitativas y puntos de corte clínico viables a nivel de campo. En un futuro se definirá la 

figura del veterinario de explotación, responsable del Plan Sanitario Integral específico para cada explotación. En las 

granjas, se debe potenciar la bioseguridad y la medicina preventiva para reducir la necesidad de utilizar antimicrobianos. 

Se deben aplicar medidas alternativas a los antimicrobianos para prescindir de estos fármacos, de acuerdo con la 

creciente demanda de productos diferenciados por el bienestar animal y libres de medicamentos. Para ello, hay que 

sensibilizar, concienciar y formar a los propietarios de animales de compañía y a todas las partes implicadas, para 

hacerlos conocedores de la problemática actual, concienciarlos de su responsabilidad y del impacto que pueden causar 

si no se siguen las pautas indicadas. 
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1.2 ABSTRACT 

 

 

Antimicrobials are natural or synthetic substances used to destroy or inhibit the growth of microorganisms that affect 

humans, animals and plants. The huge and inadequate use of these drugs in human medicine, veterinary medicine and 

agriculture has accelerated the emergence of antimicrobial resistance (AMR), a global threat shared by humans, animals 

and the environment. Specifically in veterinary medicine, the origin of this problem has been due to the use of antimicrobials 

as growth promoters or preventively in medicated feeds and drinking water. 

 

 

There are systems for surveillance and monitoring of AMR, antimicrobial prescribing and antimicrobial consumption (AMC) 

in order to detect trends or emergencies, assess the effectiveness of measures implemented or direct efforts to the most 

needed situations, although Spain and Europe do not have an AMR monitoring system exclusively for veterinary medicine. 

In the consumption of veterinary antimicrobials, there is a lack of knowledge of consumption by species and a lack of 

standardised units for measuring results in Europe. Collecting data using common indicators in humans, animals and the 

environment allows decisions to be taken with a One Health approach, with a multisectoral vision encompassing all the 

parts involved in AMR. 

 

 

This alarming situation leads this work to compile and analyse strategies or recommendations for the prudent use of 

antimicrobials in animals’ production and companion animals, which support animal care, minimise adverse effects and 

avoid AMR. Therefore, the prudent use of antimicrobials has to be part of good veterinary practice and, unlike in northern 

Europe, Spain still has a long way to go in this topic. There are different categorisations of antimicrobials, classified 

according to their importance in human medicine to preserve efficacy, together with programmes detailing the 

responsibilities of each party involved to reduce AMC and curb AMR. 

  

 

The new European legislation will restrict the prophylactic and metaphylactic use of antimicrobials, directing treatment 

towards an individualised approach. This requires the availability of practical diagnostic tests, quantitative antimicrobial 

susceptibility tests and feasible field-level clinical testing points. In the future, the figure of the farm veterinarian, responsible 

for the specific Integrated Health Plan for each farm, will be defined. On farms, biosecurity and preventive medicine must 

be promoted to reduce the need to use antimicrobials. Alternative measures to antimicrobials must be applied to avoid 

these drugs, according with the growing demand for products differentiated for animal welfare and free of medicines. 

Therefore, it is necessary to train farmers, pet owners and all the parts involved, to make them aware of the current 

problem, their responsibility and the impact that they can cause if they do not follow the indicated guidelines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grau en Veterinària                                                                                                                                        Sanmartí Pla, Martí 

 Universitat de Lleida, ETSEA 
4 

 

2. INTRODUCCIÓ: CONCEPTES CLAU I FONAMENTS TEÒRICS 

 

2.1 Què són els antimicrobians? 

 

Segons el Reglament (UE) 2019/6 del Parlament Europeu i del Consell, de l’11 de desembre de 2018, sobre medicaments 

veterinaris, el qual deroga la Directiva 2001/82/CE, els antimicrobians es defineixen com a “substàncies amb una acció 

directa sobre els microorganismes, utilitzades pel tractament o la prevenció d’infeccions i malalties infeccioses, inclosos 

els antibiòtics, els antivirals, els antimicòtics i els antiprotozoaris”. Per tant, els antibiòtics són “substàncies amb una acció 

directa sobre els bacteris, utilitzades pel tractament o la prevenció d’infeccions i malalties infeccioses”. 

 

D’acord amb la Comissió Europea (CE), un antimicrobià és qualssevol “substància d’origen natural, semi-sintètica o 

sintètica que en concentracions in vivo destrueix o inhibeix el creixement de microorganismes per la interacció amb una 

estructura diana”. Especifica que els antimicrobians amb activitat contra bacteris s’anomenen “agents antibacterians” i 

defineix un antibiòtic com una “substància produïda per un microorganisme o derivada (produïda químicament) que 

destrueix o inhibeix selectivament el creixement d’altres microorganismes”. 

 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) fa referència als antimicrobians, inclosos els antibiòtics, antivirals, antifúngics i 

antiparasitaris, com a “medicaments que s’utilitzen per prevenir i tractar infeccions en humans, animals i plantes”. El fet 

que no existeixi un únic antimicrobià ideal per combatre tots els agents patògens, fa que aquests fàrmacs tinguin diferents 

característiques i aspectes diferencials entre ells (Taula 1).  

 

Taula 1. Característiques que poden presentar les diferents famílies d’antimicrobians. 

Ítem Característiques 

Origen 

· Naturals. 

· Semi-sintètics. 

· Sintètics. 

Espectre 
· Ampli. 

· Reduït. 

Mecanisme 

d’acció 

· Inhibeixen la síntesi de proteïnes o de la paret cel·lular. 

· Alteren la membrana o paret cel·lular. 

· Inhibeixen el metabolisme de l’àcid fòlic i sense aquest els microorganismes no sintetitzen àcids nucleics. 

· Alteren el funcionament dels àcids nucleics i la replicació del material genètic del microorganisme. 

Efecte 

· Microbiostàtics: inhibeixen el creixement o proliferació dels microorganismes però sense reduir-ne el nombre 

(cal un sistema immunitari de l’animal en bon estat per reduir-ne el nombre). 

· Microbiocídes: inactiven els microorganismes perquè n’alteren la seva funció i en redueixen el nombre, 

juntament amb l’acció del sistema immunitari de l’animal. 

Paràmetres 

farmacocinètics i 

farmacodinàmics 

· Concentració-dependents: han d’arribar a una concentració d’antimicrobià màxima, el més elevada possible. 

· Temps-dependents: la concentració d’antimicrobià ha de superar la concentració mínima inhibitòria (MIC) 

durant un interval de temps important. 

 

Aquestes diferències entre famílies i les seves particularitats farmacocinètiques i farmacodinàmiques, determinen el 

protocol terapèutic de forma orientativa i l’antimicrobià més adient per cada cas (Taula 2). Per això, sempre cal estudiar 

totes les interaccions entre el microorganisme, l’antimicrobià i l’hoste corresponent a cada cas, destacant la sensibilitat 

del microorganisme i l’acció del sistema immune de l’hoste per poder assolir un resultat terapèutic exitós (Figura 1) 

(Cristòfol, 2021; Fraile, 2021). 
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Taula 2. Grups i exemples d’antibiòtics agrupats segons la seva principal acció i el protocol terapèutic orientatiu que se’n deriva. 

Acció Grup i exemples Protocol terapèutic 

Principalment 

bacteriostàtics 

Fenicols (florfenicol), macròlids 

(tildipirosina), lincosamides (lincomicina), 

tetraciclines (doxiciclina) 

Varies administracions (una 

sola administració en nous 

macròlids) 

Principalment 

bactericides 

Temps-dependents 
Penicil·lina (cefquinone), cefalosporines 

(amoxicil·lina) 

Varies administracions o 

antibiòtics de llarga durada (LA) 

Concentració-dependents Fluoroquinolones (marbofloxacina) Una sola administració 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 1. Triangle de Davis (1969), els vèrtexs del qual corresponen als tres actors principals a tenir en compte a l’hora d’establir una teràpia 

antimicrobiana i les interaccions que s’estableixen entre ells per assolir un ús correcte dels antimicrobians. 

 

2.2 Què és la resistència antimicrobiana (RAM)? 

 

L’OMS fa referència a la resistència antimicrobiana (RAM) quan els “bacteris, virus, fongs o paràsits canvien amb el pas 

del temps i no responen als medicaments”. Per altra banda, la Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO) es refereix a aquest concepte com “l’habilitat de qualssevol microorganisme (bacteri, virus, paràsit i fong) per resistir 

l’efecte d’un o més agents antimicrobians en concentracions clíniques assequibles, resultant normalment en un fracàs 

terapèutic”. Per tant, el concepte de RAM inclou microorganismes resistents cap a agents antibacterians, antivirals i 

antiparasitaris encara que el focus principal es centra en les resistències bacterianes cap als agents antibacterians, 

concretament els antibiòtics. 

 

Segons el Reglament (UE) 2019/6 del Parlament Europeu i del Consell, de l’11 de desembre de 2018, sobre medicaments 

veterinaris, el qual deroga la Directiva 2001/82/CE, defineix la RAM com la “capacitat dels microorganismes per sobreviure 

o multiplicar-se en presència d’una concentració d’agent antimicrobià que normalment és suficient per inhibir o inactivar 

microorganismes de la mateixa espècie”.  

 

Aquesta capacitat de resistència pot ser intrínseca o natural del microorganisme quan està regulada pels propis gens 

cromosòmics (IFT, 2006) que codifiquen per les característiques morfològiques d’un mateix gènere de microorganismes 

(Courvalin, 2008). Per exemple, la complexitat de la paret bacteriana que caracteritza els bacteris gramnegatius impedeix 

l’entrada dels β-lactàmics i fa que siguin resistents a aquest grup d’antimicrobians (Boerlin i White, 2013). 

 

Per altra banda, el microorganisme pot adquirir aquesta RAM per transmissió vertical. En aquest cas, les mutacions 

cromosòmiques són extremadament rares però tenen una rellevància important en el desenvolupament de resistències 

quan afecten gens reguladors que codifiquen estructures clau relacionades amb l’acció antimicrobiana (Courvalin, 2008). 

En alguns casos, pot ser necessària una sèrie de mutacions prèvies perquè la resistència assoleixi un nivell considerat 

d’importància terapèutica mentre que en altres, un únic esdeveniment mutacional pot resultar en resistència cap a varies 

classes d’antimicrobians (EMA, 2019b).  
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Si el microorganisme adquireix aquesta resistència extracromosòmica perquè incorpora material genètic d’un altre 

organisme es parla de transmissió horitzontal (Amábile-Cuevas, 2013), la qual està conformada principalment pels 

mecanismes de transformació (Figura 2), conjugació (Figura 3) i transducció (Figura 4) (Holmes et al., 2016). Aquesta 

transmissió horitzontal és probablement la més rellevant en l’aparició de resistències antimicrobianes i en la disseminació 

d’aquesta resistència entre les poblacions de microorganismes (Holzbauer i Chiller, 2006). 

  

 

Aquesta RAM pot tenir una major o menor probabilitat de propagació segons l’evolució i organització dels mecanismes 

de resistència. Per exemple, l’estabilitat de les mutacions en el material genètic és necessària perquè la propagació 

assoleixi un nivell crític i passi de colònies parentals a les descendents per propagació clonal (EMA, 2019b). El fet que 

els gens de resistència es localitzin fora del cromosoma bacterià, en elements transferibles horitzontalment com els 

plasmidis, fa que la probabilitat de propagació posterior sigui variable. Aquesta propagació pot limitar-se entre un tipus de 

microorganismes o expandir-se entre espècies de microorganismes diferents (Carattoli, 2009). També, la presència d’un 

conjunt de gens de resistència i el vincle entre aquests gens permeten una propagació de la RAM més eficient, ja que es 

difon la resistència a un antimicrobià A mentre s’està utilitzant un antimicrobià B no relacionat. Per tot això, la probabilitat 

de propagació varia amb el pas del temps i depèn de la combinació entre el microorganisme i l’antimicrobià (EMA, 2019b). 

 

Independentment de la via a través de la qual els microorganismes assoleixen aquesta resistència, els mecanismes de 

resistència útils contra els agents antimicrobians es poden resumir en els següents grans blocs (Van Hoek et al., 2011): 

✓ Modificar o degradar l’antimicrobià a través d’enzims sintetitzats pel propi microorganisme, com ara 

betalactamases d’ampli espectre, betalactamases AmpC o carbapenemases que fan que els microorganismes 

com Escherichia coli i Salmonella spp. siguin resistents a antimicrobians β-lactàmics, com les penicil·lines o les 

cefalosporines (More, 2020). 

✓ Modificar o protegir l’estructura diana sobre la qual ha d’actuar l’antimicrobià. 

✓ Reduir l’acumulació de substàncies antimicrobianes dins del microorganisme a través d’incrementar el bombeig 

de la substància fora del microorganisme (“efflux”) i/o reduir la permeabilitat (Redgrave et al., 2014). 

✓ Adquirir vies metabòliques alternatives a aquelles que inhibeix l’antimicrobià. 

 

La CE parla de microorganismes multiresistents quan no són susceptibles a tres agents antimicrobians o més, de diferents 

categories cada un, ja que aquesta elevada resistència és deguda a què aquests microorganismes adquireixen més d’un 

mecanisme de resistència (Cristòfol, 2021). 

. 
. 

Figura 2. Mecanisme de transformació, quan una cèl·lula donant 
allibera material genètic amb gens de la resistència al medi 

extracel·lular i aquests són incorporats per un microorganisme 
receptor. 

Figura 3. Mecanisme de conjugació, quan el material genètic 
(plasmidi) amb gens de la resistència passa directament d’una cèl·lula 
donant a un microorganisme receptor per contacte físic entre aquests 

mitjançant el pèl sexual (pilus).  

 

 
Figura 4. Mecanisme de transducció, quan una cèl·lula donant allibera un bacteriòfag que conté gens de la resistència i aquest introdueix el 

material genètic a un microorganisme receptor. 
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Alguns microorganismes poden presentar una resistència adaptativa com a resposta a un estrès ambiental, el qual activa 

mecanismes d’efflux i/o disminueix la permeabilitat. Aquest estímul de l’ambient pot venir donat per compostos 

antimicrobians o no antimicrobians però la peculiaritat d’aquesta resistència és que desapareix a mesura que es redueix 

l’estímul, de forma que no és permanent (Amábile-Cuevas, 2013). 

 

Cal destacar que moltes substàncies antimicrobianes són sintetitzades de forma natural pels propis microorganismes, 

com la penicil·lina o el cloramfenicol. Inclús no només per microorganismes, sinó també per animals i plantes. Per tant, la 

resistència dels microorganismes cap a aquests antimicrobians naturals és inevitable, ja que és un mecanisme de 

competència evolutiva entre microorganismes per adaptar-se a les dificultats del medi (FAO, 2016). Tot i això, aquest és 

un fet anecdòtic que no contribueix significativament a la selecció de microorganismes resistents als antimicrobians ni a 

la problemàtica de la RAM (Martinez, 2009). 

 

2.2.1 Origen i causes principals de la resistència antimicrobiana 

 

Aquesta problemàtica es presenta quan apareixen antimicrobians semi-sintètics com l’ampicil·lina (agents biològics 

modificats per l’home) o sintètics generats per síntesi química com les sulfamides, que fan que els microorganismes també 

adoptin resistència cap aquests antimicrobians no naturals (Holmes et al., 2016). L’ús massiu i/o inadequat 

d’antimicrobians en medicina humana (O’Neill, 2016), medicina veterinària (Rantala et al., 2004), producció animal 

(Cabello, 2006; Schwarz et al., 2001), alimentació animal i agricultura (OMS, 2012) es consideren els principals promotors 

mundials de la RAM. Per exemple, en la producció animal s’han utilitzat antimicrobians amb fins terapèutics (per tractar 

animals malalts), profilàctics (per prevenir malalties en animals en risc d’emmalaltir) i com a promotors de creixement (per 

millorar el creixement o l’eficiència alimentària) (Codex, 2015). Una de les primeres observacions de RAM en animals de 

producció va ser la detecció de bacteris coliformes resistents a l’estreptomicina en galls d’indi, l’any 1951 (Starr i Reynolds, 

1951). L’abús d’aquests fàrmacs ha exercit una pressió de selecció que ha afavorit la supervivència de soques o gens 

resistents. Per tant, el procés natural de resistència per adaptar-se al medi explicat anteriorment s’ha vist accelerat d’una 

forma artificial (Bell et al., 2014; Landers et al., 2012; Mendelson et al., 2016). 

 

Segons l’OMS, l’aparició i propagació de la RAM es deu principalment a un ús inadequat o excessiu d’antimicrobians, tan 

en medicina humana com en veterinària. Algunes raons que argumenten l’impacte d’aquests fàrmacs en la problemàtica 

de la RAM són: 

✓ La manca de normes i fiscalització per l’ús d’antimicrobians que regulin i supervisin aquesta utilització, juntament 

amb una falta de sensibilització i coneixement de les bones pràctiques en utilitzar aquests fàrmacs, tan per part 

de professionals sanitaris com per part de la població. Això condueix a un mal ús d’aquests medicaments i un 

incompliment dels tractaments sense respectar les pautes posològiques indicades. 

✓ Una assistència sanitària o higiene deficients, amb difícil accés a experts en sanitat, així com limitacions en la 

formació i el suport a aquests professionals sense disposar de medicaments, vacunes o eines de diagnòstic 

efectives i de qualitat (McGowan, 1983). 

✓ Les ventes sense prescripció o a través d’Internet, disposant d’antimicrobians falsificats o de mala qualitat. 

✓ La presència de factors antropològics, socials, culturals, polítics i econòmics que actuen com a barreres per dur 

a terme les bones pràctiques, ja que impedeixen la prevenció, control i diagnòstic de malalties i infeccions (no 

només en salut humana, sinó també en clíniques veterinàries o en explotacions ramaderes i agrícoles). 

 

Inicialment en la producció animal, els antimicrobians eren utilitzats únicament per tractar animals malalts o per introduir 

noves tècniques quirúrgiques en ambients rurals ja que el volum de les explotacions permetia donar un tracte molt 

individualitzat als animals. Però les mesures higiènico-sanitàries, les condicions ambientals, la nutrició, el maneig o la 

bioseguretat de les explotacions van quedar en segon pla amb la intensificació dels sistemes ramaders i l’augment dels 

censos a les granges. En països amb economies emergents com la Xina i la Índia, els sistemes productius han canviat 

radicalment els últims anys cap a una massificació de la producció per satisfer les demandes de proteïna animal (FAO, 
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2016). En conseqüència, la prevalença i disseminació de malalties ha augmentat i els antimicrobians s’han utilitzat de 

forma rutinària amb l’objectiu de prevenir malalties suplint aquestes mancances. Així, s’administraven els antimicrobians 

a tot el conjunt d’animals per tractar els animals malalts amb una finalitat terapèutica i medicar els animals sans amb una 

finalitat preventiva contra la disseminació de la malaltia (Figura 5) (Van Boeckel et al., 2015). 

 
 

 

 

 

 

Figura 5. Canvis del sistema productiu i les respectives conseqüències que han originat l’ús d’antimicrobians de forma sistemàtica i profilàctica en 

la ramaderia. 

Per exemple, l’ús de pinsos medicats o tractaments col·lectius en l’aigua de beguda s’han utilitzat abusivament en la 

ramaderia intensiva fins fa pocs anys (Cristòfol, 2021). La peculiaritat d’aquests tractaments és la seva via d’administració 

i la variabilitat entre individus, ja que no tots tenen el mateix consum al mateix moment i no tots assoleixen la dosis 

terapèutica (Vandael et al., 2019). El fet que molts animals assoleixin dosis sub-terapèutiques no només dona un fracàs 

del tractament, sinó que també contribueix i potencia la RAM (Cristòfol, 2021). 

 

A més, la utilització prolongada de dosis sub-terapèutiques d’antimicrobians com a additius en la dieta per promoure el 

creixement o augmentar el rendiment dels animals de producció (antimicrobians promotors del creixement) ha estat un 

factor principal per afavorir la RAM (FAO, 2016), demostrant una clara relació entre l’ús d’antimicrobians en aquests 

animals i la seva RAM (Tang et al., 2017). L’objectiu d’aquests promotors és modificar quantitativa i qualitativament la 

flora microbiana intestinal, reduint la flora normal que competeix amb l’hoste pels nutrients i aconseguir una millora en la 

productivitat, creixement i mortalitat dels animals (Huyghebaert et al., 2011). Així mateix, la RAM es pot donar en la 

microbiota comensal d’animals o persones, la qual suposa un reservori de gens de la resistència que es poden transferir 

a microorganismes patògens i passar a ser resistents (EFSA, 2018). La transmissió de microorganismes resistents dels 

animals cap als humans i l’efecte perjudicial d’utilitzar antimicrobians com a promotors del creixement en producció animal 

es va reconèixer l’any 1960 (Anderson i Lewis, 1965). Utilitzar els mateixos antimicrobians en animals i persones fa que 

els patògens zoonòtics adquireixin la RAM a les granges i quan aquests infecten les persones no responen al tractament 

antimicrobià utilitzat en medicina humana, de forma que la problemàtica és compartida (Humphrey et al., 2005).  

 

L’ús d’aquests antimicrobians promotors del creixement està prohibit a Europa des de l’any 2006 i juntament amb altres 

mesures preses per restringir l’ús d’antimicrobians en animals de producció han demostrat una reducció de 

microorganismes resistents en aquests animals (Tang et al., 2017). A més, la nova normativa que entrarà en vigor 

properament (Reglament (UE) 2019/6) prohibeix l’ús de medicaments antimicrobians en animals per millorar el creixement 

o el rendiment d’aquests. Tot i això, aquesta pràctica segueix present en altres països com els Estats Units, on les dosis 

sub-terapèutiques d’antimicrobians en alimentació animal representen aproximadament el 80 % del consum 

d’antimicrobians (CAM) del país (Van Boeckel et al., 2015) i suposen una especial preocupació (Aidara-Kane et al., 2018). 

 

2.3 Què és la sanitat única (One Health)? 

 

Els microorganismes resistents als antimicrobians es poden desenvolupar i transmetre entre animals i persones per 

exposició directa o indirecta a conseqüència de la connexió que s’estableix entre aquestes parts. Per tant, és obvi que la 

RAM és una problemàtica complexa i compartida entre salut humana, animal i ambiental ja que la medicina humana, la 

veterinària, la cadena alimentària i l’estat del medi ambient son alguns factors que contribueixen al problema i en queden 

afectats (Finley et al., 2013). A més, el fet que microorganismes i gens resistents no respectin fronteres entre països 
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converteix la problemàtica en una amenaça mundial, afectant per igual a països desenvolupats o en desenvolupament 

(FAO, 2016). 

 

Tot això fa que l’abordatge de la RAM s’hagi d’enfocar urgentment des d’una sola salut o una sanitat única. És a dir, amb 

una visió multisectorial unificada que englobi totes les disciplines en diferents esglaons (local, nacional i global) perquè 

tots ells tenen una responsabilitat compartida en limitar l’impacte de la RAM (Figura 6) (Robinson et al., 2016). En aquesta 

línia, la Declaració conjunta sobre ús responsable i respectuós d’antimicrobians de l’Associació Mèdica Veterinària 

Americana (AVMA), la Federació de Veterinaris d’Europa (FVE) i l’Associació Mèdica Veterinària Canadenca (CVMA) 

(AVMA/FVE/CVMA, 2020) afirma que les estratègies per preservar l'eficàcia i disponibilitat antimicrobiana han d'estar 

coordinades entre professionals sanitaris humans i animals, amb un enfoc conjunt per mitigar la RAM i englobar totes les 

parts involucrades en l'ús d'antimicrobians. Cal combinar accions nacionals concretes dins d’un àmbit normatiu 

(programes, política, legislació o investigació), a més d’adoptar mesures preventives amb la col·laboració dels productors 

i els actors importants, no només de la cadena alimentaria (USDA, 2014).  

 

 

Figura 6. Representació gràfica del concepte d’una sola salut (One Health), on la salut humana i animal són interdependents i estan vinculades 
als ecosistemes (salut ambiental) en els quals coexisteixen. 

 

La necessitat de generar una acció coordenada va fer que el maig de 2018 s’establís una col·laboració tripartida entre la 

OMS, la FAO i la OIE (OMS/FAO/OIE, 2018) que juntament amb organitzacions públiques i privades comparteixen les 

responsabilitats d’adoptar mesures mundials contra la RAM en els punts de connexió entre les persones, animals i medi 

ambient.  

 

Segons el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social (MSCBS) del Govern d’Espanya, la COVID-19 ha posat èmfasi 

en la transmissió per aerosols de patògens i ha permès introduir noves tecnologies a la ramaderia (Balielles, 2021). Per 

això s’han reforçat les estratègies ja existents en sanitat animal per prevenir infeccions, frenar la transmissió i reduir així 

l’ús d’antimicrobians gràcies a una millor bioseguretat (MSCBS, 2020). Aquesta es defineix com el conjunt de mesures 

físiques, sanitàries i de gestió destinades a reduir el risc d’entrada de microorganismes a les granges (bioseguretat externa 

o bioexclusió) o per reduir la seva disseminació interna en cas que entrin (bioseguretat interna o biocontenció) (Parés, 

2021; Reglament (UE) 2016/429). A més, els programes de formació específics per treballadors, minimitzar el risc en les 

tasques, la gestió de residus o el maneig, entre d’altres, han potenciat l’efecte d’aquesta bioseguretat (MSCBS, 2020). 

Per tant, s’ha posat de manifest com les mesures fonamentals per frenar la transmissió del SARS-CoV-2, com la neteja i 

desinfecció de mans, són les que ja s’aplicaven en granges, clíniques i hospitals veterinaris. Aquesta lliçó destaca la 

importància de seguir treballant cap a una salut única (One Health), protegint la salut general a través de la salut humana, 

animal i ambiental (FVE, 2019b). 

 

 



Grau en Veterinària                                                                                                                                        Sanmartí Pla, Martí 

 Universitat de Lleida, ETSEA 
10 

 

3. OBJECTIUS 

 

Els objectius plantejats en aquest treball són: 

 

✓ Conèixer la resistència antimicrobiana, la magnitud d’aquesta problemàtica i el seu impacte mundial, tan en 

medicina humana com en veterinària i el nexe d’unió entre elles. 

 

✓ Estudiar la gravetat de la situació actual com a punt de partida, quantificant el consum d’antimicrobians dels 

últims anys i coneixent l’ús que s’ha estat fent d’aquests fàrmacs en persones i animals.  

 

✓ Recopilar i analitzar estratègies o recomanacions mundials, europees i nacionals que s’estan duent a terme per 

l’ús prudent d’antimicrobians amb un enfoc d’una sola salut (One Health) en animals de producció i en animals 

de companyia.  

 

✓ Conèixer les eines i els mitjans a disposició del veterinari clínic i les parts implicades del sector per detallar el 

camí que ha de recórrer la medicina veterinària amb la finalitat de reduir l’ús d’antimicrobians i les resistències 

antimicrobianes. 
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4. MATERIAL I MÈTODES 

 

4.1 Organització prèvia 

El present Treball Final de Grau s’ha desenvolupat mitjançant una recerca bibliogràfica. A causa de la gran informació 

existent sobre la resistència antimicrobiana i les estratègies per l’ús prudent d’antimicrobians en medicina veterinària amb 

l’enfoc d’una sanitat única (One Health), s’ha establert una planificació prèvia: s’han detallat els límits del treball, deixant 

clars els objectius de la revisió i organitzant la informació en diferents blocs. Així doncs, per realitzar una recerca completa 

i exhaustiva focalitzada dins del marc de treball acotat, s’ha obtingut informació de diferents tipus de recursos.  

 

4.2 Fonts d’informació general i situació actual 

En primer lloc, s’ha obtingut informació d’organismes o institucions oficials que intervenen en la gestió del tema proposat 

i són responsables d’afrontar el problema. D’acord amb el concepte d’una sola salut, s’ha treballat amb òrgans de pes 

mundial, com l’Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE), l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i la Food and 

Agriculture Organization (FAO). En un context europeu, s’ha obtingut informació mitjançant l’Agència Europea de 

Medicaments (EMA) o la Federació de Veterinaris Europeus (FVE) i de la mateixa forma en l’àmbit espanyol, a través de 

l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS). A més, aquestes organitzacions disposen de 

projectes i grups de treball especialitzats dels quals s’han extret estratègies, accions o Plans d’Actuació que s’estan duent 

a terme a dia d’avui per afrontar la problemàtica que es planteja en aquesta recerca. 

 

També s’han consultat les webs dels sistemes de monitorització i vigilància per conèixer dades sobre la resistència 

antimicrobiana (GLASS, EARS-Net, EARS-Vet, FWD-Net) i el consum mundial, europeu i nacional d’antimicrobians, no 

només en animals de producció i de companyia (ESVAC) sinó també en medicina humana (ESAC-Net).   

 

4.3 Fonts d’informació específica i científica 

En segon lloc, s’han consultat bases de dades com PubMed, Scopus, ScienceDirect o Google Scholar per consultar 

articles científics, estudis clínics o revisions bibliogràfiques, principalment. Segons els objectius del treball s’han utilitzat 

diferents paraules clau en els cercadors, com ara “antimicrobial resistance” AND (“food animals” OR “companion 

animals”), “antimicrobial resistance” AND “veterinary medicine”, “antimicrobial resistance surveillance system”, 

“antimicrobial stewardship” AND (“food animals” OR “companion animals”) o “antimicrobial stewardship” AND “veterinary 

medicine”,  entre d’altres. En aquest cas, les paraules de la cerca sempre s’han introduït en anglès pel major ventall de 

resultats que s’obtenen amb aquest idioma. S’ha intentat focalitzar la recerca en publicacions recents dels últims 5 anys, 

tot i que no ha pogut ser possible en tots els casos. 

 

4.4 Altres fonts d’informació 

Per altra banda, s’ha obtingut coneixement amb l’assistència en línia al Curs-Formació sobre l’Ús Prudent d’Antibiòtics I i 

II organitzat pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, mitjançant ponències de professionals del sector amb 

l’objectiu de tractar de forma pràctica els temes actuals de gran inquietud relacionats amb l’ús prudent d’antibiòtics 

veterinaris. 

 

Finalment, després de tot el procés de recerca i tenint en compte els coneixements adquirits, s’han extret unes breus 

conclusions des d’un punt de vista objectiu per acabar de donar sentit al treball. 
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5. RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

5.1 Les resistències antimicrobianes: una problemàtica mundial 

  

Els antimicrobians es consideren un recurs mundial crític (More, 2020), ja que disposar de fàrmacs antimicrobians efectius 

per administrar-los de forma òptima a persones, animals i cultius agrícoles és fonamental per garantir la salut pública, la 

salut animal, la seguretat alimentària i mediambiental, juntament amb la productivitat dels sistemes. Així doncs, s’assoleix 

la innocuïtat alimentaria i el benestar animal a més d’aconseguir una productivitat animal i agrícola sostenibles (Xiong et 

al., 2018). 

 

Ara bé, a conseqüència de l'aparició de patògens que han adquirit mecanismes de resistència contra fàrmacs i la ràpida 

propagació mundial d’aquests microorganismes topem amb la RAM, reconeguda com una de les amenaces actuals més 

greus per la salut pública mundial (Eloit et al., 2017). Aquesta capacitat resistent dels microorganismes fa que els 

antimicrobians deixin de ser eficaços, les infeccions siguin més difícils de tractar, els patògens persisteixin més temps en 

l’organisme i augmenti el risc de propagació de malalties (Rice, 2018). Alhora, les patologies són més greus i incrementa 

la mortalitat, tan en les persones com en els animals, de manera que també es redueix la seguretat alimentària (OMS, 

2014). La RAM cada vegada amenaça la prevenció i els tractaments eficaços d’un major nombre d’infeccions causades 

per bacteris, virus, fongs i paràsits. Per exemple, en algunes espècies de producció animal els tractaments fallits han 

augmentat entre un 30 i un 50 % els últims anys (Carmo et al., 2018).  

 

L’any 2019, l’OMS va identificar 32 antibiòtics nous en fase de desenvolupament per combatre la llista OMS de patògens 

prioritaris, dels quals només 6 van ser classificats com a innovadors. Això demostra que no s’estan produint noves famílies 

d’antimicrobians amb nous mecanismes d’acció efectius, de forma que hi ha un estancament en el desenvolupament 

clínic de fàrmacs i la problemàtica actual d’accedir a antimicrobians de qualitat (Fraile, 2021). Si no es modifica la utilització 

que s’està fent actualment dels antimicrobians, hi haurà més fàrmacs que deixaran de ser eficaços i més patologies 

resistents sense cura. Aquest augment de fàrmacs ineficaços augmentarà el risc dels procediments mèdics com 

intervencions quirúrgiques o comprometrà els tractaments quimioteràpics contra el càncer. 

 

Tot i conèixer les causes de la RAM i les conseqüències fatals d’aquesta problemàtica, és molt complicat registrar la 

quantitat mundial d’antimicrobians utilitzats en la ramaderia. Per això hi ha estudis (Van Boeckel et al., 2015) que 

combinen models estadístics, densitats ramaderes i projeccions de demanda de productes animals per conèixer l’ús 

d’antimicrobians en alimentació animal. Partint d’un consum mitjà anual d’antimicrobians per quilogram d’animal de 45 

mg/kg, 148 mg/kg i 172 mg/kg en bovins, pollastres i porcs, respectivament, s’estima un increment del consum del 67 % 

passant de 63.200 a 105.600 tones/any entre el 2010 i el 2030. Un terç d’aquest augment mundial s’associa a la 

intensificació del sistema productiu ramader en països com el Brasil, Rússia o Sud Àfrica, on s’implementen explotacions 

a gran escala les quals utilitzen antimicrobians de forma rutinària. Per això que es necessiten iniciatives per preservar 

l’efectivitat dels antimicrobians i alhora, assegurar la seguretat alimentària en tots els països. 

 

Aquestes previsions han fet que institucions mundials com l’OMS, la OIE o la FAO a més d’organismes europeus com el 

Centre de Prevenció i Control de Malalties (ECDC), l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) i l’Agència 

Europea del Medicament (EMA) s’impliquin en quantificar la RAM i els consums d’antimicrobians en animals de producció 

per reduir-ne l’ús (More, 2020).   
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5.1.1 Les resistències antimicrobianes en medicina humana 

 

La població de microorganismes comensals de l’espècie humana conté espècies resistents als antimicrobians de forma 

natural (Aminov, 2009). Però la pressió selectiva exercida per algunes condicions, com ara l’ús d’antimicrobians en la 

medicina clínica, fa que només sobrevisquin i proliferin els microorganismes resistents accelerant el procés de la RAM 

(Bell et al., 2014).  

 

Cal destacar que en l’àmbit poblacional, hi ha factors de salut pública que influeixen en la prevalença de la RAM, com ara 

la taxa de vacunació (Grijalva, 2014), els models d’assistència sanitària i les infraestructures sanitàries en vers la densitat 

de la població. Per altra banda, la globalització (comerç, migració, turisme) té un impacte negatiu afavorint la disseminació 

mundial de microorganismes resistents (Turnidge i Christiansen, 2005). Aquests microorganismes resistents es troben 

arreu (a les persones, els animals, els aliments, les plantes i al medi ambient) ja que hi ha un intercanvi continu entre 

nínxols ecològics (Vilaró, Novell, Enrique-Tarancón, Balielles, Vilalta, et al., 2020). Hi ha estudis que demostren com les 

persones d’alguns països tenen més microorganismes resistents als antimicrobians que en altres, de forma que el flux de 

persones entre diferents regions del món incrementa el risc de disseminació i colonització d’aquests microorganismes 

(Woerther et al., 2013). Això ha permès que microorganismes resistents arribin de forma ràpida a llocs del món on no 

havien estat presents anteriorment. 

 

En la transmissió entre humans de microorganismes resistents als antimicrobians pren un paper important la transmissió 

feco-oral especialment en enterobacteris resistents (Wellington et al., 2013). També són rellevants els errors en 

l’assistència sanitària d’infeccions, on s’ha vist com la durada de l’estada del pacient i la contaminació de les mans del 

personal sanitari contribueixen a la transmissió continuada (Chamchod i Ruan, 2012). A més, les relacions sexuals també 

poden agreujar aquesta transmissió (Lewis, 2013). 

 

Per conèixer les dimensions del problema, l’OMS ha declarat la RAM com una de les 10 principals amenaces de salut 

pública a les que s’enfronta la humanitat. Anualment moren unes 700.000 persones al món (O’Neill, 2016) i unes 33.000 

persones a Europa (Cassini et al., 2019) per causes relacionades amb la RAM. Alhora, els informes dels països que 

aporten dades sobre la RAM a la plataforma Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System (GLASS) 

mostren un augment de les infeccions provocades per microorganismes resistents als antibiòtics. A Espanya, segons 

dades del Conjunt Mínim Bàsic de Dades (CMBD), aquesta mateixa causa representa unes 3.000 morts anuals. Coneixent 

aquestes dades actuals i considerant que no es prenen mesures urgents per fer front al problema, l’OMS estima que en 

35 anys el nombre de morts anuals atribuïbles a infeccions multirresistents assolirà les 390.000 a Europa i unes 40.000 

morts anuals a Espanya, situant la RAM com a primera causa de mort en comptes del càncer (O’Neill, 2016). 

 

La RAM també suposa uns costos econòmics importants per les economies dels països i els sistemes de salut, ja que té 

un impacte en la productivitat dels pacients a conseqüència de les estades hospitalàries més perllongades i la necessitat 

de rebre una atenció més intensiva i cara. El tractament d’aquestes infeccions suposa un cost afegit de 1.500 milions 

d’euros anuals a la Unió Europea i aquest cost anual és aproximadament de 150 milions d’euros a Espanya (O’Neill, 

2016).  

 

A continuació, es comenten alguns exemples concrets de microorganismes resistents a certs antimicrobians destacats 

per l’OMS. A més, es mostren les conseqüències que comporten aquests exemples els quals justifiquen la preocupant 

situació actual de la RAM, concretament en medicina humana.  

 

En primer lloc, Klebsiella pneumoniae és un bacteri resistent als antibiòtics carbapenemes, útils com a tractament d'últim 

recurs. Aquesta resistència s'ha propagat a totes les regions del món causant infeccions potencialment mortals, com ara 

pneumònies, septicèmies o infeccions en nadons i pacients ingressats (Xu et al., 2017), on l’ús de carbapenemes ja no 

és eficaç en més de la meitat dels pacients. També la resistència d'E. coli a les fluoroquinolones útils per tractar infeccions 
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urinàries està molt generalitzada ja que en molts països aquest tractament és ineficaç en més de la meitat dels pacients. 

La colistina és l'únic tractament d'últim recurs per tractar infeccions potencialment mortals causades per enterobacteris 

resistents als carbapenemes però s'han detectat bacteris resistents a la colistina, de manera que per aquestes infeccions 

actualment no existeix un tractament antibiòtic eficaç (Ernst et al., 2020).  

 

Per altra banda, Staphlylococcus aureus forma part de la nostra microbiota cutània però també és causa habitual 

d'infeccions, inclús en centres d'assistència sanitària. Els pacients amb infeccions per S. aureus resistent a la meticil·lina 

(SARM) tenen una probabilitat de morir un 64 % superior als pacients amb infeccions farmacosensibles (Lee et al., 2018). 

 

Les soques de Mycobacterium tuberculosi resistents als antibiòtics són una amenaça per contenir l'epidèmia mundial de 

tuberculosi (Gygli et al., 2017). L'OMS estima que l’any 2018 es van detectar mig milió de nous casos a tot el món de 

tuberculosis resistent a la rifampicina i la majoria presentaven tuberculosi multirresistent, és a dir que els dos 

antituberculosos més potents eren ineficaços. Això fa que per tractar aquestes malalties resistents es requereixin 

tractaments més prolongats, més cars i menys eficaços que en la tuberculosi no resistent. En conseqüència, menys del 

60% de les persones que han rebut tractament contra una tuberculosis resistent o multiresistent es cura completament i 

això fa que hagin de tornar a ser tractats (Lange et al., 2018). 

 

Finalment, la resistència generalitzada en soques altament variables de Neisseria gonorrhoeae ha compromès la gestió i 

el control de la gonorrea, ja que la resistència a les sulfamides, les penicil·lines, les tetraciclines, els macròlids, les 

fluoroquinolones i les cefalosporines ha progressat ràpidament (Quillin i Seifert, 2018). Actualment, en la majoria de 

països, la cefalosporina injectable d'ampli espectre és l'única teràpia empírica que queda contra la gonorrea (Lefebvre et 

al., 2018). 

 

5.1.2 El paper del medi ambient en les resistències antimicrobianes 

 

L’ús de metalls a l’agricultura com l’aplicació de coure amb finalitat bactericida o fungicida (Knapp et al., 2011) o la 

presència de metalls en determinades zones geogràfiques pot contribuir a la RAM (Seiler i Berendonk, 2012). Fins i tot 

els fertilitzants nitrogenats d’ús comú o els fems d’animals utilitzats com a adob poden afectar al contingut de gens 

resistents del sòl, provocant canvis en la quantitat relativa de microorganismes i aquests passen cap a aigües subterrànies 

(Forsberg et al., 2014). Per altra banda, un ús excessiu d’antimicrobians en animals terrestres com en la producció avícola, 

fa que aquests excretin una part dels fàrmacs sense metabolitzar. Aquest jaç contaminat amb residus antibiòtics es pot 

destinar com a fertilitzant agrícola, de forma que els fàrmacs acaben al medi ambient, ja sigui al propi camp o les aigües 

de reg on habita la fauna salvatge (Manikandan et al., 2020).  

  

Segons la FAO, els ambients poden estar contaminats no només per l’ús excessiu d’antimicrobians sinó també per la 

contaminació originada en la indústria farmacèutica, generant uns ambients amb potencial reservori de RAM. Això posa 

al punt de mira els ecosistemes amb aiguamolls que presenten aigües residuals, superficials o profundes, més enllà de 

l’aigua de reg o de la pluja i els típics llacs, rius, mars o platges (Waseem et al., 2018). Per tant, cal tractar les aigües 

residuals amb l’objectiu d’aturar la RAM però sabent que és una solució pal·liativa, que no elimina l’origen del problema. 

A més, hi ha estudis on s’han aïllat microorganismes patògens resistents als antimicrobians en aigües residuals abans i 

després de tractar-les (Wellington et al., 2013). És important garantir l’accés a aigua neta, potable i no contaminada en la 

població, però també en l’agricultura i la ramaderia (Baquero et al., 2008). Algunes d’aquestes qüestions són presents en 

països desenvolupats, però és probable que siguin factors determinants per promoure la RAM en països en vies de 

desenvolupament (Holmes et al., 2016). 

 

Per exemple, l’origen de la RAM en l’aqüicultura marina pot provenir dels tractaments antimicrobians aplicats ja que més 

del 50 % dels antibiòtics administrats queden a l’aigua i es disseminen ràpidament pels ecosistemes aquàtics (Watts et 

al., 2017). Per altra banda, l’origen de la RAM pot ser degut a la contaminació de l’ambient aquàtic per residus humans o 

subproductes animals abocats al mar, encara que no existeixen guies amb límits màxims de residus antimicrobians a 
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l’aigua. L’aigua és clarament un vehicle important per la disseminació, tan de residus antimicrobians com de 

microorganismes resistents, la qual pot ser consumida per humans, per animals o utilitzada per regar cultius (FAO, 2016).  

 

Les dades aportades per l’OMS i la FAO estimen que les quantitats d’antibiòtics utilitzades en agricultura i ramaderia 

varien des de 63.000 a 240.000 tones anuals. Aquesta gran variabilitat es deu a què molts països disposen de sistemes 

de vigilància poc efectius, se’n desconeixen els registres i hi ha un buit de coneixement al respecte (OMS, 2012). Tot i 

això, les quantitats anuals d’antibiòtics utilitzades en cultius agrícoles són relativament molt inferiors a les quantitats 

utilitzades en ramaderia, ja que no representen ni un 1 % del total.  

 

 

5.2 Les resistències antimicrobianes en medicina veterinària 

 

5.2.1 Resistència antimicrobiana entre animals i humans 

 

Els antimicrobians utilitzats en medicina veterinària tenen un gran potencial per augmentar l’aparició de poblacions 

bacterianes resistents. La probabilitat que aquests microorganismes resistents es propaguin dels animals cap als humans 

depèn de molts factors que influeixen en aquesta difusió i que en dificulten la gestió de la problemàtica (EMA, 2019b). Hi 

ha múltiples vies de transmissió de microorganismes resistents o gens de la resistència dels animals a les persones o 

viceversa (Xiong et al., 2018), ja sigui per contacte directe entre individus o per contacte indirecte a través dels productes 

d’origen animal o del medi ambient (Figura 7) (More, 2020). Per exemple, entre els anys 1971 i 1983, els animals d’abast 

es van relacionar amb el 69 % dels brots en humans causats per Salmonella spp. resistent, tot i que aquest percentatge 

s’ha anat reduint amb el pas dels anys (Cohen i Tauxe, 1986; Holmberg et al., 1984). També hi ha hagut infeccions 

humanes causades per Campylobacter spp. resistent a fluoroquinolones associades al consum de carn de pollastre i gall 

d’indi (Kassenborg et al., 2004). Això demostra com les zoonosis resistents en els animals poden tenir un impacte sobre 

la salut humana ja que la connexió entre l’ús d’antimicrobians i la RAM en animals de producció i persones fa que en cap 

cas es puguin tractar de forma eficaç (More, 2020), de forma que garantir la salut animal és sinònim de salut humana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Possibles rutes de transmissió de microorganismes resistents i/o gens de la resistència des dels animals de producció cap 

a la població humana a través de contactes directes entre ramaders i animals, o a través de contactes indirectes amb productes 

d’origen animal (cadena alimentària) o el medi ambient (FAO, 2019). 

Inicialment, un grup d'experts va recomanar interrompre l’ús de classes d’antimicrobians utilitzats en medicina humana 

com a promotors de creixement en la producció animal (OMS, 2003). Seguidament, Dinamarca i Suècia van deixar 

d'utilitzar antimicrobians promotors de creixement en bestiar el 1999 i el 1986, respectivament. A més, l’any 2001 la Unió 

Europea va prohibir l'ús de promotors de creixement en animals relacionats amb agents antimicrobians utilitzats en 
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medicina humana (Hammerum et al., 2007), fins que el Reglament 1831/2003 sobre els additius en alimentació animal 

prohibeix a partir del gener de 2006 la comercialització i utilització d’antibiòtics com a additius per alimentació animal a 

excepció dels coccidiostàtics i histomonostàtics. La prohibició dels antibiòtics com a promotors del creixement i la 

disminució de l’exposició dels animals a aquests fàrmacs han reduït la prevalença de la RAM no només en els propis 

animals, sinó també en els productes d’origen animal i en humans (Hanon et al., 2015).  

 

Tot això demostra l’impacte dels antimicrobians promotors de creixement en l’aparició i propagació de la RAM en varis 

esglaons de la cadena productiva (Aarestrup et al., 2001), encara que la resistència pot persistir tot i no utilitzar antibiòtics 

(Enne et al., 2001). En aquests casos, reduir el CAM en medicina veterinària i humana no comporta necessàriament una 

reducció de la RAM. Per exemple, hi pot haver una co-selecció entre classes d’antimicrobians similars, com l’amoxicil·lina 

i les cefalosporines de 3a generació (Persoons et al., 2012) però també entre classes molt diferents (EMA, 2019b). A 

conseqüència d’aquesta interacció, restringir o prohibir l’ús d’una sola classe d’antimicrobians no dona l’efecte desitjat en 

la reducció de la RAM. No obstant això, hi ha evidències que demostren com la restricció de l’ús d’antimicrobians en 

animals de producció s’associa a una reducció de la RAM en els propis animals i en les persones, concretament aquelles 

que tenen contacte directe amb aquests animals (Aidara-Kane et al., 2018) 

 

Per tant, encara que no hi hagi evidències directes entre el consum de productes d’origen animal i la RAM en les persones, 

els aliments poden ser una via de transmissió de RAM dels animals cap a les persones a través de la cadena alimentària, 

establint una connexió entre la RAM en la medicina veterinària i humana (FAO, 2016). Concretament, en microorganismes 

patògens resistents responsables de zoonosis de transmissió alimentària, cal tenir en compte factors addicionals que 

poden variar entre països com ara els hàbits de consum, els factors ambientals o els processos que tenen lloc entre el 

sacrifici dels animals i el consum dels aliments, entre d’altres (Codex, 2011). 

 

L’ús d’antimicrobians en animals de producció i companyia suposa un risc per la salut de les persones (Graveland et al., 

2010; Persoons et al., 2011) ja que desencadena un seguit de fets que deriven en tractaments antibiòtics sense èxit en 

humans (EMA, 2019b): 

a) La utilització d’antibiòtics veterinaris causa una pressió de selecció que incrementa el nombre de 

microorganismes o gens resistents en la microbiota dels animals, els quals es poden disseminar cap als humans. 

b) Els microorganismes resistents poden colonitzar directament la persona o poden transmetre el gen de la 

resistència per transmissió horitzontal cap a la microbiota humana. 

c) Finalment, aquests microorganismes causen infecció en l’home però al ser resistents als antimicrobians el 

tractament falla. 

 

Tot i que la transmissió de la RAM d’animals a humans és molt important i té una rellevància especial per la medicina 

veterinària (Tang et al., 2017), cal tenir present que la propagació de la RAM d’humans a animals també es pot produir 

com a conseqüència de l’ús d’antibiòtics en medicina humana (EMA, 2017). Per exemple, s’ha seqüenciat el genoma de 

SARM associat al bestiar procedent de porcs i casos associats de persones, on s’ha vist clarament que les persones van 

ser les responsables de l’entrada del microorganisme a granges de truges a Noruega (Grøntvedt et al., 2016). També 

s’ha detectat la transferència de SARM des de ramaders a vaques lleteres a Suècia (Unnerstad et al., 2018). 

 

5.2.2 Vigilància i monitorització de la resistència antimicrobiana 

 

És imprescindible disposar de sistemes que detectin, quantifiquin i controlin la RAM de microorganismes zoonòtics i 

comensals en persones, animals, aliments i medi ambient de forma continuada (Mader et al., 2021), amb l’objectiu de 

conèixer l’evolució temporal d’aquesta problemàtica compartida (Tacconelli et al., 2018), valorar l’efecte de les mesures 

de control implementades i identificar a temps possibles nous casos, entre altres finalitats (EFSA, 2018). Per tant, el lligam 

entre persones, animals i medi ambient fa que la vigilància ideal de la RAM englobi la medicina humana i veterinària en 

una sanitat única mitjançant microorganismes compartits entre persones i animals com a indicadors de RAM, tot i que 

actualment en alguns països encara es monitoritza aquesta problemàtica per separat (More, 2020).  
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L'informe anual de la UE on es resumeix la RAM en bacteris zoonòtics i indicadors en persones, animals i aliments es 

publica des del 2004, de forma conjunta entre la EFSA i el ECDC (More, 2020). La Directiva 2003/99/CE, de 17 de 

novembre de 2003, sobre la vigilància de les zoonosis i els agents zoonòtics es transposa a Espanya amb el Reial Decret 

1940/2004, de 27 de setembre de 2004. Aquest regula i assegura l’adequada vigilància de les zoonosis i la RAM 

associada, així com la investigació epidemiològica dels brots zoonòtics i les tendències pertinents. Per exemple, defineix 

i designa els laboratoris nacionals de referència, les seves funcions i responsabilitats o els anàlisis vàlids i oficials. 

 

Les autoritats competents de les Comunitats Autònomes han d’assegurar la recollida i l’anàlisi de dades, així com la seva 

comunicació a l’Administració General de l’Estat, perquè aquesta publiqui l’informe de fonts i tendències a escala nacional 

i remeti la informació a la CE. Per tant, cal que hi hagi cooperació i intercanvi d’informació entre les autoritats competents, 

l’Administració i la CE en termes de sanitat animal, alimentació animal, higiene alimentaria, salut publica i vigilància 

epidemiològica de malalties transmissibles. A més, les autoritats competents obtenen dades comparables sobre l’aparició 

de la RAM en agents zoonòtics que suposin una amenaça per la salut pública i complementar la vigilància que es porta a 

terme en soques humanes descrita en altres normatives. Per això, el sistema de vigilància de la RAM ha de complir uns 

requisits generals i específics detallats breument a la Taula 3.  

 

Taula 3. Requisits generals i específics que ha de complir el sistema de vigilància de la resistència antimicrobiana (RAM) aplicat per 

les autoritats competents. 

Requisits generals Requisits específics 

Obtenir informació de: 

· Les espècies animals, bacterianes o antimicrobians objecte de vigilància. 

· L’estratègia de mostreig utilitzada. 

· Els mètodes de laboratori emprats per determinar microorganismes i RAM. 

· Els procediments per recopilar dades. 

Proporcionar informació pertinent d’un nombre 

representatiu de soques de Salmonella spp., 

Campylobacter jejuni i Campylobacter coli 

procedents de bestiar boví, porcí i aus, així com 

d’aliments d’origen animal derivats d’aquests.  

 

La necessitat d’establir un programa de seguiment i notificació de la RAM harmonitzat a Europa que permeti obtenir dades 

homogènies comparables entre països justifica l’existència de la recent Decisió d’execució 2020/1729/CE, de 17 de 

novembre de 2020. Aquesta estableix normes harmonitzades per la vigilància i notificació de la RAM en bacteris zoonòtics 

i comensals que han de dur a terme els estats membres durant el període 2021-2027. La normativa detalla un marc de 

mostreig basat en combinacions específiques (Taula 4), ja que la soca bacteriana determina el tipus de mostra que s’ha 

de prendre i l’espècie animal a mostrejar d’acord amb el sistema de rotació anual. Per cada soca bacteriana, la normativa 

dona el llistat d’antimicrobians que cal incloure a l’assaig de sensibilitat. 

   

Taula 4. Soques bacterianes, animals d’abast i productes d’origen animal considerats pel programa de vigilància i notificació de la 

resistència antimicrobiana (RAM) duts a terme pels estats membres en funció de l’any. 

Soques bacterianes 

Animals d’abast 

(contingut intestinal del cec)1 

Productes d’origen animal 

(carn fresca)2 

2021, 2023, 

2025, 2027 
2022, 2024, 2026 

2021, 2023, 

2025, 2027 
2022, 2024, 2026 

· Salmonella spp. 

· Campylobacter coli. 

· Campylobacter jejuni. 

· Salmonella spp. i Escherichia coli 

productors d’enzims3. 

· Indicadors comensals com 

Escherichia coli, Enterococcus 

faecalis i Enterococcus faecium. 

· Porcs d’engreix. 

· Bovins < 1 any. 

· Gallines ponedores. 

· Pollastre d’engreix. 

· Galls d’indi. 

· Porcí. 

· Boví. 

· Pollastre d’engreix. 

· Galls d’indi. 

1Mostres preses a l’escorxador (moment del sacrifici). 
2Mostres preses en llocs de control fronterers o al comerç minorista. 
3Enzims: betalactamases d’ampli espectre (ESBL), betalactamases AmpC o carbapenemases. 
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Anualment, els estats membres han de sotmetre un nombre concret de soques bacterianes a testos de sensibilitat 

antimicrobiana en funció de les tones anuals de carn produïdes per l’estat membre. Aquests són duts a terme en 

laboratoris nacionals de referència, mitjançant el mètode de microdilució en brou (mètode ISO 2077-1:2019) i la normativa 

detalla els valors de tall epidemiològics i els intervals de concentració utilitzats per determinar la sensibilitat. En aquests 

laboratoris també es porta a terme el control específic de Salmonella spp. i Escherichia coli productors d’enzims, 

mitjançant els protocols de referència de la UE o a través de la seqüenciació del genoma complet (WGS) com a mètode 

alternatiu autoritzat. El WGS és una bona eina per estudiar l’evolució i l’aparició de la RAM (Köser et al., 2014) ja que al 

detectar els gens de la RAM ajuda a la precisió dels sistemes de vigilància continua (McDermott et al., 2016; Zankari et 

al., 2013). Aquests, elaboren informes amb els resultats dels assajos perquè la EFSA i el ECDC publiquin anualment les 

tendències i fonts de RAM en microorganismes zoonòtics i indicadors en persones, animals i aliments.  

 

A Europa, el ECDC coordina xarxes de vigilància de la RAM en humans com la “European Antimicrobial Resistance 

Surveillance Network” (EARS-Net), el major sistema finançat amb fons públics i accés obert a dades descriptives (mapes, 

gràfics i taules) útil per la sensibilització i presa de decisions polítiques, científiques o en salut pública. La EARS-Net 

incentiva la implementació i millora dels programes nacionals de vigilància recollint dades rutinàries de RAM però no és 

una xarxa útil per detectar patògens o resistències emergents (Tacconelli et al., 2018). Obtenir dades a partir de testos 

rutinaris de susceptibilitat antimicrobiana pot esbiaixar els resultats i sobre-estimar la RAM si aquestes proves es fan 

majoritàriament un cop el tractament ha fracassat (Larsen et al., 2015). Per això, alguns països com Espanya 

subvencionen aquestes proves per ampliar el ventall de casos i obtenir dades més representatives de RAM (Mader et al., 

2021). La EARS-Net centra la vigilància de RAM en microorganismes patògens aïllats en mostres invasives (sang o líquid 

cefalorraquidi) com ara Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae o Staphylococcus aureus, entre d’altres (ECDC, s.d.-a). 

 

La “Food- and Waterborne Diseases and Zoonoses Network” (FWD-Net), també coordinada pel ECDC des del 2007, es 

centra en la RAM de 21 malalties i zoonosis transmeses pels aliments o per l’aigua en medicina humana, on destaquen 

Salmonella spp. i Campylobacter spp. Entre els objectius generals d’aquesta xarxa de vigilància destaca la identificació 

de grups de població en risc que necessiten mesures de prevenció específiques. També monitoritza la RAM d’importància 

clínica per la salut humana i animal en Salmonella spp., Campylobacter spp. o altres agents aïllats en persones i els 

compara amb patògens aïllats en animals o aliments (ECDC, s.d.-b). 

 

Actualment, la vigilància de la RAM es basa en mètodes de susceptibilitat antimicrobiana in vitro que no permeten obtenir 

informació genètica de la RAM. Per tant, la futura vigilància de la RAM opta per la detecció genotípica i mètodes d’anàlisi 

molecular com la WGS per obtenir informació precisa, tot i que és difícil que aquestes tècniques ocupin el lloc de les 

proves de susceptibilitat antimicrobiana en el seguiment continu de la RAM (Moro et al., 2019). Encara que els sistemes 

europeus proporcionin informes anuals sobre la RAM, la vigilància nacional està fragmentada i és heterogènia entre 

països, a més de la coordinació insuficient entre la vigilància de la RAM en persones i animals. Les dades de vigilància 

inexactes o incompletes impedeixen conèixer les amenaces reals i els microorganismes rellevants, de forma que obtenir 

dades de qualitat, completes i a temps real són essencials per actuar i reduir la RAM (Tacconelli et al., 2018). 

 

 

5.2.2.1 Monitorització de la RAM en l’àmbit nacional 

 

La Decisió d’execució 2020/1729/CE explicada en apartats anteriors recomana que els programes europeus de seguiment 

i notificació de la RAM en bacteris zoonòtics i comensals utilitzin mostres o microorganismes aïllats en programes 

nacionals de control ja existents, com els programes nacionals de control de salmonel·la (PNCS) establerts en avicultura. 

Concretament, el Programa de vigilància de la RAM en bacteris zoonòtics i comensals fa que hi hagi vigilància en 

microorganismes i espècies animals no contemplats en els PNCS però inclosos en la Decisió d’execució 2020/1729/CE, 

juntament amb altres microorganismes com Enterococcus spp. o SARM (MAPA, s.d.). La presa de mostres, l'aïllament, 

la identificació i la caracterització dels microorganismes es basen en protocols reconeguts internacionalment, des de 

normatives comunitàries a tècniques desenvolupades en publicacions científiques.  
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