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Excel·lentíssim Senyor President,
Excel·lentíssims i Il·lustres Senyores i Senyors Acadèmics,
Distingides autoritats acadèmiques i professionals,
Senyores i senyors,
Amics i amigues,

En primer lloc vull donar les gràcies als membres de l’acadèmia per 
permetre que presenti a la nova acadèmica, la Dra. Margarita Arboix. 
Una persona amb mèrits que podríem qualificar de poc habituals. 
Com saben, és l’actual rectora de la UAB i si ja és difícil arribar a ser 
rectora, ho és més si es dóna com en aquest cas, ja que l’estructura 
universitària encara no és precisament igualitària en aquest sentit.
 
La Dra. Arboix és llicenciada en Ciències Biològiques per la UB i 
doctora en Ciències Biològiques per la UAB, on s’incorpora al De-
partament de Farmacologia de la Facultat de Medicina, passant a de-
senvolupar docència en Veterinària el 1985.

Tanmateix, ha desenvolupat la seva carrera investigadora en l’àmbit 
de la farmacologia, motiu per què està aquí; àmbit que va assolir el 
nivell de catedràtica el 1993.
 
I va ser en l’àrea de farmacologia veterinària on va realitzar bona part 
de la seva recerca, concretament en malalties infeccioses i parasitàries. 

Autora de més de 100 articles en llibres i revistes especialitzades. Ha 
participat en més de 40 projectes de recerca amb subvencions tant 
públiques com privades.

Ha dirigit el grup de recerca consolidat de parasitologia clínica i te-
rapèutica (UB/UAB amb 15 tesis doctorals llegides). El 1995 crea 
el Servei d’Anàlisis de Fàrmacs, que avui forma part de la Xarxa de 
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Centres de Suport a la Innovació Tecnològica.

En aquest àmbit de treball del 1999 al 2006 ha format part del Comitè 
Europeu de Medicaments Veterinaris de l’Agència Europea de Medi-
caments, del 2001 al 2004 ha presidit el Grup Europeu de Resistències 
Antimicrobianes i del 2003 al 2008  ha estat membre del grup d’experts 
sobre Additius per a l’Alimentació Animal de l’Agència de Seguretat 
Alimentària i evidentment del 2003 al 2008 del Comitè Científic de 
l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentaria i de la Nutrició.

De l’octubre del 2000 al 2005 s’incorpora com a subdirectora general 
de Medicaments Veterinaris a l’Agència Espanyola de Medicaments 
i Productes Sanitaris del Ministeri de Sanitat i Consum, i que deixa 
el 2005 per assumir la Direcció dels Serveis Territorials de Salut a 
Barcelona.

El 2010 torna a Madrid a la Direcció General de Recursos Agrícoles i 
Ramaders del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, fins al 
2012 que es reincorpora de nou a la UAB. 

Dins l’àmbit universitari, té una llarga experiència de gestió, ha es-
tat vicedegana i degana de la Facultat de Veterinària, directora del 
Departament de Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia,  claustral 
i presidenta de la Junta del Personal Docent i Investigador. Del 1992 
al 1995 va formar part de la Junta Directiva de l’Associació Europea 
d’Institucions d’Educació en Veterinària. I finalment competeix per 
rectora,  essent elegida el maig del 2016.

Fins aquí el seu currículum oficial que es pot trobar a qualsevol pàgi-
na oficial, tanmateix crec que és tant o més important destacar alguna 
de les seves altres qualitats, en especial la del seu compromís profes-
sional i polític durant al llarg de la seva vida.

Bona coneixedora de la Agencia Europea de medicament  un exemple  
de compromís fou el lideratge la candidatura de Barcelona el 2017 per 
ser la seu d’aquesta agencia  la  Europea del medicament,  projecte 
que per  desgràcia degut bàsicament a les circumstàncies polítiques, 
no es va poder fer realitat...
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Conec personalment a la Margarita. Dins l’àmbit d’universitat, he 
coincidit amb ella en les reunions del Consell Interuniversitari de 
Catalunya i les de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universi-
tari de Catalunya.

És una persona activa, apassionada, contundent, amb sentit comú i 
bona coneixedora del que parla, compromesa amb el seu entorn, uni-
versitari, i polític però capaç de prioritzar quant creu que ho ha de fer, 
com es pot veure en el seu ampli currículum públic.

També social i personalment, el que la ha dut a adquirir responsabili-
tat personals sobre persones desemparades lluny de casa nostra, com 
deia un amic comú  una gran dona, que avui s’incorporarà a aquesta 
reial acadèmia i de la que esperem molt.

Avui ens parlarà d’un tema molt interessant, en un moment on el de-
bat en la utilització dels antibiòtics està sobre totes les taules científi-
ques i tècniques, i inclòs mediàtiques.

La seva visió de bona coneixedora de l’entorn veterinari, i de la le-
gislació tant estatal com europea, potser ens farà reflexionar sobre les 
mesures que es prenen o hauríem de prendre, si no volem, com mani-
festen els més pessimistes que perdem la lluita contra les infeccions 
bacterianes, ja que estem perdent els que fins ara han estat els nostres 
millors aliats. ELS ANTIBIÒTICS.

Moltes gràcies President.
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Excel·lentíssim Senyor President,
Excel·lentíssims i Il·lustres Senyores i Senyors Acadèmics,
Distingides autoritats acadèmiques i professionals,
Senyores i senyors,
Amics i amigues,

Al llarg de la història, les malalties infeccioses han estat una gran 
amenaça per a la salut humana i animal i han causat una important 
mortalitat. La introducció d’agents antimicrobians en la primera mei-
tat del segle passat van revolucionar la medicina humana i van reduir 
substancialment les taxes de morbiditat i mortalitat per malalties bac-
terianes. No obstant això, com ja ho va predir Fleming, aviat es va 
poder observar com es detectaven les primeres resistències als antimi-
crobians i amb el temps, es va constatar com les soques resistents es 
seleccionaven poc després de la introducció de cada nou medicament 
antimicrobià.

La resistència als antimicrobians (o fàrmaco-resistència) es produeix 
quan els microorganismes, siguin bacteris, virus, fongs o paràsits, pa-
teixen canvis que fan que els fàrmacs utilitzats per curar les infeccions 
deixin de ser eficaços. La resistència als antimicrobians és el terme 
més ampli per definir la resistència dels diferents tipus de microor-
ganismes i inclou la resistència als fàrmacs antibacterians, antivirals, 
antiparasitaris i antifúngics.

Els antibiòtics constitueixen una eina terapèutica fonamental en la 
pràctica humana i veterinària, contribuint a curar i controlar les malal-
ties infeccioses que afecten les persones, els animals i les plantes. A la 
vegada es constata que el mon s’enfronta al greu problema provocat 
pel desenvolupament i la disseminació de la resistència als antimi-
crobians, tant en medicina humana com en veterinària, problema que 
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posa en perill l’adequat tractament de les malalties infeccioses que 
afecten les persones i totes les espècies animals. El fenomen és molt 
preocupant perquè les infeccions per microorganismes resistents po-
den causar la mort del pacient, transmetre’s a altres pacients i generar 
grans costos tant per als pacients com per a la societat.

L’ampli ús d’antimicrobians en la medicina humana i veterinària en 
els últims anys ha accelerat la selecció i la propagació de microor-
ganismes resistents, sobre tot als antibacterians/antibiòtics. Aquesta 
situació s’ha agreujat a causa de la falta d’inversió en el desenvolu-
pament de nous antibiòtics eficaços. La gravetat de les conseqüències 
salta a la vista: cada any, les infeccions produïdes per microorganis-
mes resistents als antimicrobians en la Unió Europea causen la mort 
de més de 33.000 pacients i costen més de 1.500 milions d’euros en 
concepte d’assistència sanitària i pèrdua de productivitat. Cada any, a 
escala mundial, es considera que 700.000 persones moren per infec-
cions produïdes per bacteris resistents als antibiòtics i 480.000 pre-
senten tuberculosi multi-resistent, i la fàrmaco-resistència comença a 
complicar també la lluita contra el VIH i el paludisme.

                                                   

Number of deaths per year attributable to AMR by 2050 if current
 resistance rates increased by 40%. OMS, 2017.

L’augment massiu del comerç i dels moviments humans com a con-
seqüència de la globalització han permès que els agents infecciosos, 
inclosos els fàrmaco-resistents, es propaguin ràpidament. Si bé en els 
països més rics, en gran part, encara es pot confiar en l’eficàcia dels 
medicaments antimicrobians més nous per tractar les infeccions re-
sistents, en altres parts del món l’accés a aquests fàrmacs innovadors 
sovint és molt limitat i, a vegades, nul. 
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No hi ha dubte que la resistència als antimicrobians constitueix un 
problema mundial. La veritat és que per més eficaces que siguin les 
mesures que es prenguin en un determinat país per contenir la resis-
tència en el seu propi territori, no serà possible evitar que els viatgers 
i el comerç exterior transportin agents patògens resistents d’un país a 
l’altre. Per tant, la disminució de les resistències ha de tenir un abor-
datge i una resposta mundial i global, no només des del punt de vista 
geogràfic, sinó que també ha d’abastar tots els sectors afectats. Avui, 
per tant, el concepte de one health forma part de la lluita contra la 
resistència antimicrobiana (RAM).

    
El nou Sistema Mundial de Vigilància de la RAM de l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS), denominat GLASS per les seves sigles 
en anglès, ha revelat la presència generalitzada de resistència als an-
tibiòtics en mostres de 500.000 persones de 22 països. Els bacteris 
resistents més freqüents han estat Escherichia coli, Klebsiella pneu-
moniae, Staphylococcus aureus i Streptococcus pneumoniae, seguids 
de Salmonella spp.

Avui, és pot afirmar que la RAM fa que s’incrementin els costos clí-
nics, que es prolonguin les estades hospitalàries i que augmenti la 
mortalitat de les persones i dels animals i en el cas dels animals i plan-
tes, provoca una disminució en les produccions ramaderes i agrícoles. 

Per tot això, la RAM és un assumpte prioritari per a la Comissió Eu-
ropea, l’OMS, l’Organització Mundial de la Salut Animal (OIE) i la 
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“Food and Drug Administration” (FDA). En el 2011, la CE va activar 
un pla d’acció a cinc anys, que actualment ja s’ha actualitzat, per a fer 
front als creixents riscos plantejats pels microorganismes resistents. A 
Espanya, en l’any 2014 també es posa en marxa un pla d’acció contra 
les resistències antimicrobianes (Plan estratégico y de acción para 
reducir el riesgo de selección y diseminación de la resistencia a los 
antibióticos).
 
El pla d’acció posava de relleu la importància de la cooperació inter-
nacional en la lluita contra les resistències, atesa la naturalesa mundi-
al del problema. La UE, en aquest pla, donava suport a organitzacions 
internacionals com l’OMS, l’OIE, l’Organització per a l’Agricultura 
i l’Alimentació (FAO) i la Comissió del “Codex Alimentarius”, i hi 
col·labora activament amb la finalitat d’assegurar el desenvolupament 
i l’aplicació d’estratègies i mesures d’àmbit mundial destinades a res-
tringir el desenvolupament i la propagació de la RAM. A més, aquest 
pla era compatible amb els acords internacionals, com els de l’Orga-
nització Mundial del Comerç.

Els problemes relacionats amb la RAM estan intrínsecament lligats 
a l’ús d’antimicrobians en qualsevol àmbit, la qual cosa comprèn els 
usos humans i no humans. L’ús d’agents antimicrobians en animals i 
cultius destinats a la producció d’aliments constitueix un dels factors 
potencialment més important de risc en la selecció i propagació de la 
resistència als microorganismes que poden afectar als éssers humans. 
                                                
El consum total d’antibiòtics específics utilitzats per al tractament de 
les infeccions bacterianes multi-resistents gairebé s’ha duplicat a Eu-
ropa entre 2010 i 2014. Amb tot, el consum és força diferent entre els 
diferents països. En els últims anys hi ha hagut una disminució signi-
ficativa del consum d’antibiòtics a la comunitat (fora dels hospitals) 
en alguns països europeus com ara Dinamarca, Estònia, Finlàndia, 
Luxemburg, Espanya i Suècia.

En 25 països que van aportar dades de vendes d’antibacterians d’us 
veterinari a l’Agència Europea del Medicament (EMA) per als anys 
2011-2016, es va observar una disminució global de vendes del 20 %. 
Les vendes agregades es representen en la figura següent: (ESVAC, 
2018).
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Com es pot veure a la gràfica, la reducció de les tones venudes va ser del 
18,5 %. Entre 2011 i 2016, es va observar una disminució de més del 
5 % (rang del 9 al 58 %) en vendes a 16 països. Però també es  va ob-
servar un augment de més del 5 % (rang del 8 al 68 %) per a sis països. 

La major part dels antimicrobians no són consumits pels humans, sinó 
pels animals. Als Estats Units, el sector ramader representa aproxima-
dament el 80 % del consum anual total. Entre 2010 i 2030, es preveu 
que el consum global d’antimicrobians en el sector ramader augmenti 
un 67 %.

Només el 25 % dels països han implementat una política nacional per 
fer front a la RAM. Menys del 40 % dels països han posat en pràctica 
programes de prevenció i control d’infecció per RAM. A escala mundial 
es calcula que només la meitat dels antibiòtics s’utilitzen correctament.

Per fer un seguiment d’aquestes dades a Europa, la Comissió Europea 
ha encarregat a l’EMA que lideri i coordini la recollida de les dades 
de venda nacional harmonitzades dels agents antimicrobians dels Es-
tats Membres (EM). En el cas dels animals la recollida de dades es 
fa per espècies, i s’avaluen les espècies més importants productores 
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d’aliments i de companyia. La recollida de dades de vendes pretén 
garantir l’harmonització amb les dades sobre el consum de medica-
ments humans recollits en el marc de la Xarxa Europea de Vigilància 
del Consum d’Antimicrobians (ESAC-Net), finançada pel Centre Eu-
ropeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC). 

En el cas dels medicaments d’ús veterinari, la recollida i l’anàlisi es 
fa en el marc de l’European Surveillance of Veterinary Antimicrobial 
Consumption (ESVAC). L’objectiu principal dels projectes ESVAC 
és obtenir dades harmonitzades i fiables sobre el consum d’antimicro-
bians d’ús veterinari de tots els països de l’Espai Econòmic Europeu 
(UE/EEE) com a aportació de perfils de risc, avaluació de riscos i 
establiment de prioritats de gestió del risc quant a la contenció de la 
resistència antimicrobiana a nivell de la UE/EEE. L’activitat de l’ES-
VAC s’organitza en tres nivells de treball: recollir dades de vendes, 
establir i mantenir llistes de dosis diàries definides per als animals 
(DDDvet) i dosis definides per a un tractament complet en animals 
(DCDvet), i proporcionar sistemes per a la recollida de dades harmo-
nitzades i estandarditzades sobre el consum per espècie. 

És ben conegut que són moltes les causes que afavoreixen la selec-
ció i la disseminació de la RAM. L’ús inapropiat i indiscriminat dels 
antimicrobians són factors que contribueixen de manera important en 
aquest fenomen, al costat del control deficient de la infecció bacteri-
ana, i això implica la salut humana i l’animal, l’agricultura, el medi 
ambient i el comerç.

Paral·lelament, s’ha de considerar que els antimicrobians són compos-
tos que proporcionen a la societat nombrosos beneficis quan s’usen 
apropiadament. Tenen una funció important en el tractament i control 
dels bacteris en un gran nombre d’aplicacions i són un recurs bàsic 
que s’ha de preservar, ja que ha d’estar a l’abastat dels professionals 
prescriptors per a garantir la salut pública. Però, s’ha de garantir que 
no es precipiti la possible pèrdua d’activitat farmacològica d’aquestes 
molècules a causa de l’aparició de resistències, per tal de preservar-ne 
la funció en el control de les infeccions i en la higiene.

La utilització d’antimicrobians en medicina animal i vegetal també té 
repercussions en la salut de les persones. La prevalença de microor-
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ganismes resistents en els animals destinats a la producció d’aliments 
de consum humà té greus conseqüències per al consumidor. Els mi-
croorganismes patògens resistents presents en els productes alimen-
taris (carn, ous, llet, mel...) poden causar infeccions a les persones 
que ingereixen els productes contaminats i provocar infeccions que, 
en molts casos, poden ser difícils de controlar. A més, aquests brots 
alimentaris generalment provoquen desconfiança en la població, i 
porten com a conseqüència una disminució del consum que redunda 
en pèrdues econòmiques en els diferents components de la cadena 
alimentària (ramader, escorxador, distribuïdor, etc.). Igualment, en 
menor incidència, s’hi podria afegir la producció de fruites o hortalis-
ses, en què algunes infeccions bacterianes podrien arribar al consum 
humà amb presencia de gèrmens resistents. 

Avui se sap que la majoria dels bacteris contenen gens propis que, de 
manera natural, causen algun tipus de resistència als antibacterians. Si, 
com a conseqüència d’això, el microorganisme aconsegueix sobreviure 
a les concentracions de l’antimicrobià que es consideren efectives per 
eliminar el bacteri, la resistència adquireix importància clínica. 

Les causes d’aquesta resistència són múltiples, tant des del punt de vis-
ta genètic com bioquímic. Els dos processos genètics clau pels quals 
un microorganisme es fa resistent són l’aparició de mutacions o l’ad-
quisició de nous gens per transferència horitzontal (fonamentalment 
per conjugació, i en menor mesura per transformació o transducció). 
Els mecanismes bioquímics de resistència inclouen les alteracions de 
la permeabilitat de la membrana bacteriana, la modificació, protecció o 
hiperproducció de la diana on es lliga el fàrmac, l’expressió de bombes 
d’expulsió activa i la modificació de certes vies metabòliques (Martí-
nez i Calvo, 2010).

Alguns gens de resistència clínicament rellevants s’han originat en 
microbis mediambientals, per exemple, Kluyvera, Shewanella (Ami-
nov, 2009; Davis i Davis, 2010). Estudis recents, utilitzant noves tec-
nologies, han demostrat l’existència d’un vast dipòsit ambiental de 
gens de resistència. Diverses mostres ambientals de diferents edats 
geològiques han demostrat que els gens de resistència en el medi am-
bient són molt més nombrosos que els que es troben en gèrmens pa-
tògens i que han existit durant molts milers d’anys. Així, Wright el 
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2007 va proposar la paraula “resistome”, que es refereix a la població 
de gens resistents presents a la naturalesa (Costa et al, 2011; Wright, 
2007 i 2010).

Els bacteris tenen una capacitat notable d’adaptar-se, evolucionar i 
sobreviure per desenvolupar resistències a molècules terapèutiques. 
Aquesta capacitat també és compartida per altres agents patògens com 
els virus, els fongs i els paràsits. Això no obstant, la resistència bac-
teriana als antibacterians ha estat la més àmpliament estudiada ja que 
són els productes més utilitzats per satisfer les necessitats de la salut 
humana i animal. Aquest problema és un fenomen complex, especi-
alment en medicina veterinària, a causa del gran nombre d’espècies 
animals existents, la diversitat d’ambients on es dona la vida animal, 
la gran varietat de diferències en els bacteris implicats, la gamma de 
mecanismes de patogenicitat i la complexa epidemiologia.

Ens centrarem, més en concret, en l’estudi de les resistències als anti-
bacterians en el món de la teràpia dels animals productors d’aliments. 
Hi ha una sèrie d’antimicrobians disponibles per al seu ús en aquests 
animals i els mecanismes de resistència són molt diversos. La major 
part d’aquests antibacterians formen part de famílies d’ús antic en 
medicina humana, ja que les novetats que han entrat en el mercat ho 
fan en l’àrea de medicina humana i difícilment arriben al món animal.

Sens dubte, la introducció dels antimicrobians en medicina veteri-
nària té un enorme impacte en la salut i el benestar de les espècies 
animals. Les infeccions bacterianes que causen dolor i patiment i que 
provoquen danys en el teixits, disfuncions orgàniques, pèrdua de pes 
i de productivitat, ara es poden controlar de manera efectiva gràcies 
en aquests fàrmacs. 

A part de l’ús en terapèutica de les malalties infeccioses, també s’han 
d’assenyalar altres beneficis socials:

- Garanteixen la producció d’aliments d’origen animal per a la po-
blació humana, per tant faciliten la disponibilitat de mitjans de sub-
sistència per a les persones. 

- Redueixen la propagació de bacteris zoonòtics.
- Actuen com a contenció de les epidèmies potencialment a gran escala.
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Tenint en compte l’àmplia gamma de malalties bacterianes que es 
produeixen en una llarga varietat d’espècies animals (animals ter-
restres i aquàtics, carnívors i herbívors, remugants i no remugants, 
animals productors d’aliments i de companyia), un ampli nombre 
d’antimicrobians estan indicats per a l’ús veterinari. Molts d’aquests 
antimicrobians es consideren crítics per a garantir la teràpia clínica en 
medicina veterinària (OIE, 2018).

La llista de l’OIE, acceptada per altres organismes internacionals com 
la FAO o l’OMS, inclou els antibacterians, classificats per a cada es-
pècie animal productora d’aliments, i no inclou substàncies antimi-
crobianes que són importants per als “animals de companyia” (gos-
sos, gats, cavalls, rèptils, etc.). 

Aquests antibiòtics, majoritàriament, es troben en forma de medica-
ments d’ús oral i intramuscular. Els d’ús oral s’administren en l’aigua 
de beguda o en el pinso, i són els que actualment estan més supervi-
sats per les autoritats sanitàries mundials i nacionals i els que formen 
part de tots els plans de control de l’OMS, l’OIE, la FDA, la UE i dels 
països desenvolupats. 

Per a la utilització adequada d’aquests fàrmacs a la clínica cal mesu-
rar la susceptibilitat antimicrobiana (AST), ja que això permet de-
finir la resistència des del punt de vista clínic. La susceptibilitat d’un 
agent antimicrobià es defineix com el règim de dosificació adient per 
a tractar un determinat tipus d’infecció i d’espècie bacteriana patòge-
na. Tot plegat indica que les concentracions, així com el perfil cinètic 
de concentració-temps de l’agent antimicrobià en un pacient, han de 
ser tals que es pugui esperar una resposta adequada a la teràpia. A la 
vegada, implica que hi ha certa relació entre l’eficàcia d’un agent i el 
perfil cinètic de temps/concentració i que es pot fer una predicció de 
la probabilitat d’un tractament exitós.

La idoneïtat d’un tractament antibacterià està condicionada per la se-
lecció de l’antibacterià, però també ha de tenir en compte la dosi i 
la pauta terapèutica. L’indicador, mundialment acceptat per a valorar 
l’efecte dels antibiòtics és la concentració mínima inhibitòria (CMI), 
que es defineix com la concentració mínima d’antibiòtic capaç d’in-
hibir el creixement bacterià. El concepte central de la CMI és que és 
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una mesura de l’activitat d’un agent antibacterià contra una soca que 
correspon a un determinat bacteri. La seva estimació és fàcil i sen-
zilla d’avaluar  amb diferents metodologies (difusió del disc, E-test, 
microdilució i macrodilució) al laboratori. S’ha convertit en l’eina de 
mesura de referència per a les proves de susceptibilitat. El valor de la 
mesura de la CMI es critica amb freqüència a causa de les condicions 
“antinaturals” (valors in vitro) en què es realitza, però aquesta crítica 
té manca de profunditat científica.

Com indiquen Turnidge i Paterson (2007), quan es representen les 
CMI d’un determinat antibacterià  front a un gran nombre de soques 
d’una sola espècie bacteriana en un histograma, s’observa que la po-
blació bacteriana de tipus salvatge segueix una distribució log/nor-
mal. A més, les soques amb el mateix tipus de resistència adquirida 
també tenen una distribució log/normal de les CMI. Per a les espècies 
en les quals predomina un mecanisme de resistència únic, és habitual 
veure una distribució bimodal.

Una altra característica important de la CMI, tal com es mesura actu-
alment, és que els resultats de l’avaluació donen un ventall de CMI: 
per exemple, amb dades generades per l’European Committee on An-
timicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) en una mostra de 71.360 
soques de Staphylococcus aureus, 51.082 presenten una CMI per a la 
vancomicina d’1 mg/litre, que en realitat corresponen a CMI indivi-
duals per a aquestes soques, d’entre 0,5   i 1 mg/litre. A més, els valors 
generats en calcular les CMI estan influenciats pel mètode utilitzat, i 
així s’observa com els resultats varien segons la tècnica, el medi de 
cultiu, l’inòcul, etc., utilitzats (Koeth et al. 2000), per la qual cosa 
s’han desenvolupat mètodes estàndard de referència per determinar 
les CMI. 

Tanmateix, l’ús dels valors de CMI com l’únic marcador de l’eficàcia 
d’un agent antibiòtic pot ser enganyós, ja que el resultat clínic està 
condicionat per interaccions complexes entre els tres elements de la 
teràpia antibiòtica: pacient, microorganisme i fàrmac.
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L’eficàcia està, per tant, relacionada amb la interacció entre el fàrmac 
i el bacteri, i aquesta estarà condicionada per la CMI de l’antibiòtic 
que arribarà fins al microorganisme patogen en el lloc de l’organis-
me on hi ha la infecció. Aquesta triple interacció haurà de donar una 
resposta clínica favorable amb uns efectes adversos mínims i un im-
pacte baix en el desenvolupament de resistències. L’anàlisi farmaco-
cinètica/farmacodinàmica (PK/PD) integra tota aquesta informació i 
permet a l’investigador o al clínic seleccionar el règim de dosificació 
i l’antibiòtic òptim per a cada procés infecciós i per a cada pacient, i 
minimitzar, com s’assenyalava anteriorment, la incidència de reacci-
ons adverses i l’aparició de resistències.

L’Agencia Europea de Medicaments a la Guideline on the Evaluation 
of Medicinal Products indicated for the Treatment of Bacterial Infec-
tions (2018), suggereix la utilitat de l’anàlisi farmacocinètica/farma-
codinàmica (PK/PD) per seleccionar el règim de dosificació, així com 
per establir els punts de tall de sensibilitat microbiana.

L’anàlisi PK/PD per optimitzar les dosificacions dels antimicrobians 
no s’ha implementat de manera rutinària en clínica humana, i menys 
encara en medicina veterinària. Les raons que expliquen aquest fet 
són que sovint no es coneixen les concentracions plasmàtiques dels 
antibiòtics que s’utilitzen front a cada bacteri patogen en els animals 
malalts. Com a molt, en molts casos avui es coneixen les CMI in vitro. 
Tampoc és fàcil disposar dels valors dels paràmetres farmacocinètics 
dels antibiòtics en les espècies animals destí a les quals s’ha d’aplicar 
la teràpia farmacològica, ni la influència que pot tenir en la farmaco-
cinètica la patologia deguda a la infecció. Una possibilitat per reduir 
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aquestes deficiències, en particular en pacients amb infeccions críti-
ques, s’hauria de fer amb la participació conjunta dels microbiòlegs, 
clínics i farmacòlegs.

Per tant, per optimitzar la teràpia caldrà tenir en compte alguns parà-
metres farmacocinètics com per exemple la concentració plasmàtica 
màxima (Cmax), la semivida biològica (T1/2) o l’àrea sota la corba 
(AUC).

Des del punt de vista farmacodinàmic els antibiòtics es classifiquen 
en dos grans grups: els que són “concentració depenent” i els que són 
“temps/duració de l’exposició del bacteri al fàrmac”. Els primers són 
més actius quan s’augmenta la dosi del fàrmac, i els segons són més 
actius quan s’allarga el temps de tractament.

Una altra característica que cal considerar és que els antibiòtics tenen 
—o no— “efecte postantibiòtic” (EPA): aquest terme indica el temps 
que requereix un bacteri per recuperar el seu creixement normal des-
prés d’un tractament amb l’antibacterià.
 
D’acord amb aquests criteris es poden classificar els antibiòtics:

1. Amb activitat concentració depenent i prolongat efecte postanti-
biòtic. Els paràmetres relacionats amb l’eficàcia més adequats són 
Cmax/CMI i/o AUC0

24/CMI. Aquests fàrmacs s’utilitzen en dosis 
elevades, i el seu prolongat EPA permet utilitzar intervals de dosi-
ficació amplis.

2. Amb activitat temps dependent i EPA mínim o moderat. L’objectiu 
de la teràpia és aconseguir una llarga exposició a l’antibiòtic. El 
temps durant el qual les concentracions romanen per sobre de la 
CMI (T>CMI) es quan es produirà l’eliminació bacteriana i l’eficà-
cia antibacteriana.

3. Amb activitat concentració independent i prolongat EPA. En aug-
mentar la concentració de l’antibiòtic, l’eliminació bacteriana aug-
menta lleugerament, però s’aconsegueix una prolongada inhibició 
del creixement. L’objectiu en aquests casos és optimitzar la dosi, i 
en aquest cas el paràmetre relacionat amb l’eficàcia més adequat es 
AUC0

24/CMI. 
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Els clínics es troben sempre davant del dilema de seleccionar l’anti-
biòtic eficaç i la posologia (dosi i interval de dosificació) més adient 
front a cada patogen, esperant eradicar el bacteri. Per tant, l’objectiu 
és aconseguir una relació PK/PD que garanteixi, amb una alta proba-
bilitat, resoldre la infecció. 

Per portar a terme aquesta avaluació cal disposar d’informació del per-
fil farmacocinètic de l’antibiòtic en una població similar a la del pacient 
que cal tractar, i per això cal que la mostra sigui estadísticament signi-
ficativa. La infecció provoca canvis fisiològics que poden comportar 
modificacions del perfil cinètic del fàrmac en cada pacient, per tant el 
més adient és utilitzar estudis que incloguin un gran nombre de pacients 
per analitzar adequadament la variabilitat farmacocinètica. Així, doncs, 
és important comptar amb dades d’eficàcia/sensibilitat bacteriana (dis-
tribució de valors de CMI) que hagin estat obtinguts de laboratoris acre-
ditats, i també és necessari  prendre en consideració que la sensibilitat 
de cada microorganisme al fàrmac varia segons l’àmbit (granja, pastu-
ra, domèstic), la zona geogràfica on s’ha obtingut la mostra, la higiene 
d’on es troben/viuen els pacients, etc.

Per avaluar la probabilitat d’èxit dels règims posològics, s’hauran 
d’establir el punts de tall en funció de criteris PK/PD. El punt de tall 
PK/PD és el valor de CMI que permet obtenir un valor de probabilitat 
d’assolir l’objectiu d’eradicar el bacteri major del 90 % (PTA>90 %) 
amb un determinat règim de dosificació. Els punts de tall estableixen 
categories de tractament clínic i no serveixen per avaluar els meca-
nismes de resistència.

La construcció de distribucions CMI per a relacions bacteri/antibac-
terians és el primer pas en el desenvolupament de punts de tall per 
a cada antibacterià. L’observació d’un histograma proporciona una 
imatge clara de si estan representades només soques de tipus salvat-
ge o si també s’hi inclouen les soques que presenten algun tipus de 
resistències (CMI anormalment elevades). Amb la completa distribu-
ció de les CMI de tipus salvatge, la inspecció senzilla sovint permet 
estimar on acaba l’extrem superior de la distribució de tipus salvatge 
i, així, es podran definir els valors de tall (cut-off) de tipus salvatge. 
EUCAST ha publicat taules i histogrames que mostren una àmplia 
gamma de distribucions de CMI de tipus salvatge per a molts bacteris 
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i antibacterians, en els quals també es concreten els corresponents 
punts de tall.

Actualment, un nombre d’organismes competents proporcionen ins-
truccions per avaluar la susceptibilitat antimicrobiana, i aquestes me-
todologies s’han publicat tant a nivell nacional com internacional. El 
Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) i l’EUCAST es 
poden considerar com els majors contribuïdors internacionals dels 
valors d’AST per cada bacteri patogen i cada antibiòtic. No tots els 
programes de vigilància defineixen la resistència de la mateixa ma-
nera, la qual cosa significa que no és possible comparar les taxes de 
resistència observades en diferents estudis, ja que no necessàriament 
mesuren el mateix paràmetre. Per tant, com apunta Silley (2012), és 
necessari harmonitzar aquests conceptes.

Hi ha dues raons fonamentals per fer aquesta harmonització:

- La tendència de definir la “resistència” pel valor de tall (cut-off) 
epidemiològic en lloc del punt de tall establert clínicament. 

- No tenir estandarditzada la manera de definir el punt de tall de tipus 
salvatge o l’epidemiològic.

Mentre que l’ús dels valors de tall epidemiològics pot ser important 
per detectar la disminució de la susceptibilitat, és inapropiat utilitzar 
aquest valor per determinar el percentatge de resistència clínica exis-
tent (Silley et al., 2011).

Les definicions que s’estableixen a partir dels estudis in vitro són:

- Susceptibles: el creixement de la soca bacteriana és inhibit per una 
concentració d’antibacterià en el rang adient per a les soques de 
tipus salvatge; 

- Resistent: el creixement de la soca bacteriana és inhibit per una 
concentració d’antibacterià més alta que el rang observat per a les 
soques de tipus salvatge; i 

EUCAST defineix la susceptibilitat d’un microorganisme a un anti-
microbià com el nivell d’activitat antibacteriana associat a una alta 
probabilitat d’èxit terapèutic. Al contrari, es considera resistent quan 
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hi ha una alta probabilitat de fracàs terapèutic.  I defineix la suscep-
tibilitat en tres categories: Sensible, Intermedi i Resistent, com es 
mostra a continuació:

- S: un microorganisme es classifica com a “règim de dosificació 
susceptible, estàndard”, quan hi ha una alta probabilitat d’èxit te-
rapèutic utilitzant un règim de dosificació estàndard de l’agent. El 
terme “sensible” que s’assigna a una determinada CMI és indicatiu 
de la sensibilitat del microorganisme a l’antibiòtic en condicions 
controlades in vitro i no prediu el resultat de la teràpia.

- I: un microorganisme es classifica com a “susceptible, augment de 
l’exposició” quan hi ha una alta probabilitat d’èxit terapèutic per-
què l’exposició a l’agent s’incrementa ajustant el règim de dosifi-
cació o la seva concentració en el lloc de la infecció.

- R: un microorganisme es classifica com a “resistent” quan hi ha 
una alta probabilitat de fracàs terapèutic, fins i tot quan hi ha una 
major exposició.

L’exposició és una funció de com el mode d’administració, la dosi, 
l’interval de dosificació, el temps d’infusió, així com la farmacocinè-
tica de l’agent antimicrobià, influiran sobre el microorganisme res-
ponsable de la infecció en el lloc de la infecció.

Les discussions actuals aborden com els mecanismes de resistència que 
no confereixen resistència clínica, però que provoquen CMI elevats, 
afecten la interpretació de les dades de les proves de susceptibilitat i la 
presa de decisions clíniques resultants. Les proves simples de cribratge 
són, inevitablement, el camí a seguir, però s’han d’esmerçar esforços 
per comptar amb la tecnologia per completar aquestes proves.

Els breakpoints clínics s’utilitzen en els laboratoris de microbiologia 
clínica per categoritzar microorganismes com a clínicament suscepti-
bles (S), intermedis (I) o resistents (R) per a cada agent antibacterià, 
i per proporcionar una guia per als clínics en relació amb el potencial 
ús dels antibacterians en el tractament dels pacients.
 
Una consideració important per al clínic és que l’eficàcia d’un agent 
antimicrobià depèn de la relació entre la seva concentració inhibitòria 
mínima (CMI) front al bacteri patogen i l’exposició del microorga-
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nisme a l’antibiòtic en el pacient. El resultat clínic depèn de la relació 
triangular entre la CMI, l’exposició i l’eficàcia. L’exposició del mi-
croorganisme a l’agent en l’hoste depèn de la dosi i de les propietats 
farmacocinètiques del fàrmac. Per a molts agents, l’eficàcia del fàr-
mac lliure (f), sense lligar a les proteïnes del plasma, es correlaciona 
amb l’àrea sota la corba de concentració-temps (AUC) del fàrmac i 
estarà inversament correlacionada amb la CMI. En altres paraules, 
l’efecte depèn de la relació AUC del fàrmac lliure/CMI (Ambrose et 
al., 2007).

A Europa, els punts de tall clínics els estableix EUCAST seguint un 
procediment que inclou l’avaluació de l’eficàcia en entorns experi-
mentals i estudis clínics per obtenir paràmetres farmacodinàmics com 
la relació AUC/CMI o el temps per sobre de la CMI (T> CMI), requi-
sits establerts per a l’eficàcia, les característiques farmacocinètiques 
de l’antibiòtic, les simulacions per estimar l’exposició del bacteri a 
l’antibacterià en la població de pacients seleccionada i els règims de 
dosificació habitualment utilitzats. Els punts de tall s’avaluen poste-
riorment pel que fa a la població de tipus salvatge dels microorga-
nismes diana, els mecanismes de resistència específics i altres dades 
rellevants.

Avui, un dels reptes fonamentals de la teràpia amb antimicrobians 
és la prevenció del desenvolupament de les resistències, però no 
obstant això, la majoria dels estudis s’han dirigit cap a l’eficàcia an-
timicrobiana i el consegüent efecte terapèutic. En els últims temps 
s’ha aplicat l’anàlisi PK/PD per a la prevenció de les resistències, 
dissenyant models per conèixer els principis i els breakpoints que 
en prediuen l’aparició i la difusió. Per a això, cal dur a terme estudis 
PK/PD, no només amb soques sensibles, sinó també amb soques 
amb diferents nivells de sensibilitat (diferents mutacions o expres-
sió de resistència), així com estudis amb inòculs compostos per di-
ferents poblacions bacterianes.

La resistència és un procés, com be es coneix, que pot aparèixer 
per mutació en el genoma (cromosoma o plasmidi) o per adquisi-
ció d’ADN exogen per transformació o transferència horitzontal. 
Aquest pas es dona per atzar, sense que sigui necessària la presència 
d’antibiòtics en el mitjà, encara que sembla que la pressió de la 
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presència d’aquests fàrmacs augmenta la taxa de mutació i també 
l’intercanvi genètic, incloent-hi el dels gens que intervenen en la 
resistència. Una altra via consisteix en la disseminació del bacte-
ri resistent (disseminació clonal), de plasmidis (disseminació plas-
mídica) o de determinants genètics de resistència (disseminació de 
gens de resistència), i aquests fenòmens estan directament associats 
amb la pressió selectiva exercida pel consum/presència d’antibiòtics 
en el medi.

Les resistències causades per mutacions o transformació tenen per als 
bacteris un gran cost que està associat a la seva capacitat d’adaptació, 
i com a conseqüència d’això, els bacteris resistents presenten amb 
freqüència menor capacitat d’adaptació que les seves soques salvat-
ges predecessores, i es tornen menys competitius en absència de pres-
sió antibiòtica. Aquestes poblacions resistents són les que s’activaran 
quan s’exerceixi una pressió antibiòtica i podran desaparèixer en dis-
minuir la pressió de l’antibiòtic. Per això és tant important que un 
dels eixos dels plans de reducció de les resistències se centri en 
la disminució de l’ús dels antibiòtics o, expressant-ho en termes 
“sinònims”, afavorir l’ús prudent d’aquests fàrmacs.

Ja en 1969, el comitè mixt sobre l’ús d’antibiòtics en ramaderia i me-
dicina veterinària va publicar un dels primers informes que tractava 
el risc de resistència antimicrobiana a partir de l’ús d’antibiòtics en 
animals. L’informe va concloure que «l’administració d’antibiòtics 
a la ramaderia, especialment a nivells subteràpeutics, suposava certs 
perills per a la salut humana i animal» (Swann et al., 1969).

La resistència antimicrobiana és un problema d’epidemiologia com-
plexa en els animals considerats com a reservoris potencials de bacte-
ris multi-resistents, especialment dels microorganismes gramnegatius 
(Seiffert et al., 2013). La possibilitat de transferència de resistència 
entre animals i humans és avui una realitat científica que demostra 
que els microorganismes resistents i els seus determinants es poden 
transferir entre animals i homes i viceversa. A més, gairebé totes 
les classes d’antimicrobians utilitzats en medicina veterinària tam-
bé s’utilitzen en medicina humana, i la co-resistència entre diferents 
classes d’antimicrobians és important per a la difusió de la resistència 
(Wales i Davies, 2015).
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Ara que totes les institucions mundials més “venerables” (OCDE, 
OMS, FAO, i OIE) han identificat les resistències com un dels riscos 
més greus per a la salut humana i animal, molts països han pres me-
sures efectives per reduir el consum d’antimicrobians i la seva relació 
amb la RAM.

En aquest sentit, Dinamarca va ser pionera en posar en marxa norma-
tives que afavorien el control de l’ús d’antimicrobians en els animals. 
Posteriorment, i de manera progressiva, en molts països de la UE ja 
s’han implementat programes, i en alguns casos normes d’obligat 
compliment, per al control de l’ús dels antimicrobians, en particular 
en el tractament d’animals destinats a la producció d’aliments. Les 
dades demostren que les mesures implementades en alguns del països 
de la UE estan donant bons resultats quant a la disminució del con-
sum. No es tenen dades de quin impacte està tenint aquesta disminu-
ció del consum en la reducció de les resistències. 

En 2009, l’EMA va rebre el mandat de la Comissió Europea de de-
senvolupar un enfocament harmonitzat per a la recopilació i la pre-
sentació d’informes sobre el consum de medicaments veterinaris an-
timicrobians. La sol·licitud va indicar que s’hauria de basar en xifres 
de vendes nacionals, combinades amb estimacions d’ús en, almenys, 
grups importants d’espècies (aus, porcs, vedells, altres remugants, 
animals de companyia i peixos), també va indicar que corresponia 
a l’EMA recopilar les dades dels estats membres (EM) i gestionar la 
base de dades, així com elaborar un informe anual amb les dades dels 
Estats Membres. Aquest projecte s’ha denominat European Survei-
llance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) i ja s’han 
redactat 8 informes, l’últim dels quals es correspon a les dades de 
2016 que es va publicar a finasl del 2018.

Paral·lelament, també la UE, amb l’ajuda de l’Autoritat Europea de 
Seguretat Alimentària, ha posat en marxa un sistema de control de 
les resistències en bacteris zoonòtics lligats als brots infecciosos ali-
mentaris que es produeixen amb més freqüència en els països de la 
UE. Aquesta vigilància de resistències als antibiòtics s’emmarca en 
l’àmbit dels controls habituals de salut pública, seguint la cadena ali-
mentària (animals – aliments – persones) i utilitzant dos models bac-
terians: bacteris zoonòtics (Salmonella i Campylobacter) i bacteris 
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intestinals indicadors (Escherichia i Enterococcus). En el cas concret 
de les gallines ponedores, la normativa només inclou la vigilància de 
resistència als antibiòtics en salmonel·les procedents dels plans naci-
onals de control. A més, cada any es realitzen els estudis en mostres 
d’animals sacrificats en els escorxadors de manera alterna (vedells; 
boví de llet; porcs i aus).
 
El projecte ESVAC recull informació sobre com s’utilitzen els medi-
caments antimicrobians en els animals a tota la Unió Europea. Aquest 
tipus d’informació és essencial per identificar possibles factors de risc 
que poden conduir al desenvolupament i la propagació de la resistèn-
cia antimicrobiana en animals. Aquest informe recull les quantitats 
d’agents antimicrobians veterinaris venuts als EM,  relacionades amb 
la demografia d’animals de cada país. Les quantitats venudes als dife-
rents països de la UE es normalitzen per la població animal en risc de 
ser tractada amb antimicrobians a cadascun d’aquests estats. Per nor-
malitzar aquestes dades, l’ESVAC utilitza una unitat de correcció de 
població (PCU) com a indicador de la mida/pes de la població animal. 
Aquesta unitat de correcció fa referència a una estimació del pes dels 
animals tractats a cada país i correspon a la biomassa animal tractada 
(ESVAC, 2016). En aquests informes, les xifres de vendes anuals de 
cada país es divideixen pel pes estimat dels animals tractats amb cada 
medicament i dels animals sacrificats durant l’any corresponent, te-
nint en compte la importació i l’exportació d’animals per a engreix o 
sacrificats en un altre estat membre. La PCU és purament una unitat 
tècnica de mesura, utilitzada només per estimar les vendes corregides 
per la població animal de cada país i per països. Aquesta unitat no té 
en compte el calendari/pauta de dosificació, però té l’avantatge que és 
relativament senzill obtenir aquestes dades sense tenir-les detallades 
per tipus d’animal.

La PCU es calcula per a cada espècie animal i per el pes definit per 
a cada classe/tipus de producció animal tenint en compte: el nombre 
d’animals sacrificats per  pes estimat dels animals tractats;  el nombre 
de granges per pes estimat dels animals tractats i el  nombre  d’ani-
mals exportats i importats a cada país. Les estadístiques de la UE 
(EUROSTAT) proporcionen les dades del nombre d’animals de cada 
espècie sacrificats a cada país, així com el nombre de granges per 
espècie animal i Estat Membre. 
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En aquests informes el principal indicador aplicat per expressar el 
consum d’antimicrobians veterinaris són els mil·ligrams d’ingredi-
ent/fàrmac normalitzat per la unitat de correcció de la població (mg/
PCU):

En el cas del peix de piscifactoria, les dades només es donen com a 
pes viu per sacrificar, en comptes d’animals sacrificats i, per tant, per 
al càlcul de la PCU total s’utilitza la biomassa de peix en viu.
 
Amb l’objectiu de proporcionar unitats de mesura fixes estandardit-
zades per a la presentació de dades sobre el consum per espècie, el 
projecte ESVAC va establir una dosi diària definida per a cada ani-
mal (DDDvet) i una dosi mitjana definida per a cada animal (DCD-
vet) per a cada medicament veterinari antimicrobià (ESVAC, 2016) i 
aquestes unitats tenen en compte les diferències en la dosificació.

- La DDDvet és la dosi mitjana assumida per kg d’animal per espè-
cie per dia. 

- La DCDvet és la dosi mitjana assumida per kg d’animal per espècie 
per pauta de tractament. 

Aquestes són unitats tècniques de mesura destinades exclusivament 
a la notificació de dades de consum d’antimicrobians. No s’ha de 
suposar que reflecteixin les dosis diàries i les pautes recomanades o 
prescrites, i tampoc s’apliquen per a ús comercial, com ara preus i 
anàlisis dels costos dels medicaments veterinaris. Els valors assignats 
de DDDvet i DCDvet sovint són un “compromís”.

Aquestes mesures tenen en compte la potència dels antimicrobians, 
de manera que és més objectiva la comparació de l’ús de cada antimi-
crobià entre, per exemple, països. A més, també es coneixen avui les 
DDD de la majoria dels antimicrobians en medicina humana, de ma-
nera que la definició de les DDD en animals facilitarà la comparació 
entre l’ús dels antimicrobians entre els animals i l’home. No obstant 
això, les DDD animals requereixen un coneixement explícit de l’ús de 
l’antimicrobià en cada espècie animal, i per tant cal conèixer la dosi 
concreta que s’administrarà a cada espècie, ja que aquesta pot variar 

Quantitat de tones venudes  x  10^9

PCU (en kg)
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molt entre espècies. Tot això comporta dificultats perquè les dades 
de DDD animals es puguin correlacionar amb les vendes anuals de 
medicaments antimicrobians.

Paral·lelament, en l’àmbit de la medicina humana, les agències de 
medicaments d’ús humà dels Estats Membres de la UE publiquen un 
informe conjunt similar d’anàlisi de la resistència i el consum d’an-
timicrobians denominat JIACRA. L’informe del 2017 emfatitza la 
necessitat de promoure un ús responsable dels antibiòtics en les per-
sones i en els animals.

L’últim informe de l’ESVAC (2018), que analitza el resultat de la 
situació en el 2016 ressalta que: 

1. Vendes totals d’antibiòtics en els 30 països europeus analitzats durant el 2016,
 expressats com a percentatge de les vendes totals de les espècies 

productores d’aliments, en mg/PCU. 
 

2. Distribució durant 2016 de les vendes, en mg/PCU, de les diferents formes
 farmacèutiques dels antibiòtics utilitzats en animals productors

 d’aliments, agregats dels 30 països europeus.
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3. Distribució geogràfica de les vendes globals de tots els antibiòtics per a animals 
productors d’aliments, en    mg/PCU, en els 30 països europeus, durant el 2016.

4. Distribució de les diferents espècies productores d’aliments per país, expressades
 per PCU (tones), inclosos els cavalls, durant el 2016. 
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5. Vendes totals d’antibiòtics utilitzats en espècies productores d’aliments, 
en mg/PCU, de 2010 a 2016, per als 30 països europeus analitzats. 

Amb tots aquests resultats l’ESVAC en aquest informe publicat el 
2018, conclou que:

- Hi ha variacions considerables entre els 30 països sobre vendes re-
portades (mg/PCU) i sobre els patrons de vendes en termes de la dosi 
diària utilitzada per als diferents agents antimicrobians i les formes 
farmacèutiques i la durada del tractament en els diferents països.

- Les dades de vendes dels antibiòtics cobreixen totes les espècies 
productores d’aliments (inclosos els cavalls), de manera que la po-
blació animal “en risc” de ser tractada amb aquests medicaments 
inclou la majoria de les espècies productores d’aliments. No obs-
tant això, l’ús d’agents antimicrobians en les diferents espècies ani-
mals varia considerablement entre països, sistemes de producció 
intensiu o extensiu etc.
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- Que les vendes totals dels agents antimicrobians disminueixen en 
la major part dels països de forma progressiva des de l’any 2014. 
Aquestes disminucions són diferents entre països.

- Les explicacions provisionals proporcionades per alguns països per 
justificar la disminució de les vendes inclouen, entre d’altres, la im-
plementació de campanyes d’ús responsable, les restriccions d’ús, 
una major consciència dels perills del creixement de les taxes de la 
resistència antimicrobiana i l’establiment d’objectius i/o canvis en 
la demografia animal.

És cert que alguns països de la UE han posat en marxa iniciatives 
legislatives per fer un control de l’ús dels antibiòtics, per exemple 
Holanda (Speksnijder et al, 2014) i Dinamarca (Levy, 2014), i d’altres 
han introduït plans sectorials per al bon ús o l’ús responsable, cosa 
que ha facilitat la retirada de les teràpies preventives en els animals 
de producció intensiva com els porcs i aus i també la contenció de 
l’ús massiu d’aquests medicaments en totes les espècies animals. Un 
exemple és la reducció important de l’ús de Colistina a Espanya. La 
reducció força generalitzada de les vendes d’antimicrobians veterina-
ris als països europeus posa en relleu l’impacte de les mesures desen-
volupades en aquests països dins dels plans d’acció per a la reducció 
de la resistència antimicrobiana. Tots aquests plans també estan in-
cidint en la mobilització d’aquells països que encara no han emprès 
accions en aquesta direcció.

Cal destacar, també, que algunes diferències en les vendes entre pa-
ïsos pot estar relacionada amb les proporcions d’una o altra espècie 
animal present a cada país, a la disponibilitat i als preus dels produc-
tes veterinaris antimicrobians en els diferents mercats nacionals, als 
sistemes de producció animal (extensiu, intensiu) i a la situació gene-
ral de les malalties infeccioses en cada zona.

D’altra banda, com també destaca l’informe, aquests factors no po-
den explicar completament les diferències entre països. Altres influ-
ències, com l’enfocament social/econòmic/polític en la prevenció de 
malalties per part de les empreses, els programes de vacunació, els 
programes de seguretat i higiene de les explotacions ramaderes o la 
implementació de campanyes d’ús responsable en alguns països tam-
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bé estan tenint impactes importants en els patrons de vendes.

Per tant, es pot concloure que aquestes iniciatives promogudes per 
l’OMS, l’OIE, la UE i l’EMA, i adaptades i desenvolupades per 
cada país, estan impactant positivament en la reducció de l’ús dels 
antimicrobians en medicina veterinària. Amb tot, no es pot oblidar 
que la pressió social que parteix del convenciment dels professio-
nals sanitaris i que està avançant en els diferents sectors de la ciu-
tadania ha fet que cada dia es tingui més consciència del problema 
i que hi hagi nombroses iniciatives que promoguin l’ús responsable 
dels antimicrobians.

Paral·lelament, els organismes responsables de la salut pública, a es-
cala mundial i en particular europea, han promogut iniciatives i ins-
truments per ajudar els professionals sanitaris a utilitzar correctament 
aquests medicaments.

Cal destacar la promoció de polítiques que afavoreixen la recerca tant 
de mecanismes de control dels microorganismes patògens com la pre-
paració de tests de determinació ràpida del microorganisme infectant 
(virus/bacteri: gram positiu o gram negatiu) per facilitar la selecció 
adequada de la teràpia antimicrobiana, o posant al mercat noves mo-
lècules o altres teràpies  com per exemple vacunes, per tractar o pre-
venir les malalties infeccioses en les persones i en els animals.

També observem que avui, en la major part dels Estats Membres, els 
metges i els veterinaris compten amb guies per a un ús responsable 
dels antibiòtics que ajuden els professionals a seleccionar amb més 
precisió el medicament més adient per a cada malaltia i per a cada 
espècie animal. Aquestes guies estan acompanyades, en molts països, 
per sistemes electrònics que permeten disposar immediatament de les 
fitxes tècniques de cada medicament, en què s’expliciten les caracte-
rístiques farmacològiques, les galèniques, les formes farmacèutiques, 
etc. de cada producte, amb la qual cosa es facilita la fixació de la mi-
llor posologia per als pacients.

En aquesta mateixa línia, el 2014 l’EMA, amb l’ajuda de Comitè de 
Medicaments Veterinaris Europeus, seguint les recomanacions de 
l’OMS i l’OIT, va preparar un sistema de classificació dels antibiòtics 
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per a ús veterinari utilitzant com a criteri bàsic el risc per a l’home, pel 
desenvolupament de resistències, a causa de l’ús que se’n fa en animals.

- CATEGORIA 1: sempre que sigui possible, s’han de considerar 
com a primera elecció. Antibiòtics usats en veterinària de manera 
habitual. Per a ells se suposa que l’aparició i disseminació de re-
sistències en medicina humana és de risc controlable: macròlids, 
rifamicines, pleuromutilines, penicil·lines del grup G i M, tetraci-
clines.

- CATEGORIA 2: s’han d’utilitzar com a segona elecció, llevat que 
l’ús estigui justificat. Són d’única teràpia o una de les poques al-
ternatives disponibles per tractar malalties humanes greus. Se su-
posa que l’aparició i la disseminació de resistències és de risc ele-
vat en medicina humana, i un risc per a la salut pública. L’ús s›ha 
de basar en resultats de proves bacteriològiques: cesfalosporines 
de 3a i 4a generació, quinolones, fluoroquinolones, polimixines, 
aminopenicil·lines, aminoglucòsids.

- CATEGORIA 3: no estan aprovats per fer-ne ús en medicina ve-
terinària. No es poden utilitzar en animals la destinació dels quals 
sigui la producció d’aliments: carbapenemes, fosfomicina, glico-
pèptids, lipopèptids, oxozalidinones, sulfones.

L’anterior categorització es pot considerar com un element destacat a 
l’hora de decidir quan convé utilitzar una certa substància en medici-
na veterinària, però no es pot entendre com l’única base per establir 
les pautes de tractament o per decidir sobre les activitats de mitigació 
del risc. No s’ha d’interpretar com una recomanació “imperativa” per 
a les pautes de tractament.

Aquesta classificació, que ha estat introduïda en la major part de les 
guies d’ús veterinari que avui estan disponibles als Estats Membres, 
ha facilitat l’establiment de criteris a l’hora de seleccionar un antibi-
òtic per al tractament dels animals i al mateix temps està ajudant a 
preservar unes famílies d’antibiòtics per a emprar-les únicament en 
medicina humana. 
Actualment, i com a element positiu que ens indica que estem ca-
minant en la via correcta, hem de destacar que la UE ha arribat a 
un consens entre tots els Estats Membres, posant sobre la taula un 
nou Reglament de medicaments veterinaris (Reglamento 6/2019) que 
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entrarà totalment en vigor en el 2022, on es regula amb molta pre-
cisió el sistema de prescripció dels antimicrobians per al tractament 
de les malalties infeccioses dels animals. També s’hi fixen criteris 
per l’establiment del diagnòstic de certesa i del control de la dispen-
sació, la distribució i ús dels medicaments antimicrobians. Es tracta 
d’elements que, sense cap dubte, permetran un millor control de l’ús 
en cada país i facilitaran el seguiment i, segurament, la reducció de 
l’aparició de les resistències. 

El Reglament també regula mesures amb la intenció de reforçar les 
polítiques nacionals dels estats pel que fa a l’ús prudent d’antimicro-
bians, especialment d’aquells que siguin importants a l’hora de tractar 
infeccions en persones, però que també siguin necessaris per a fer-ne 
ús en medicina veterinària. També facilita als estats la possibilitat, si 
s’escau, que puguin restringir o prohibir-ne la utilització, de manera 
que aquests, junt amb la Comissió Europea i seguint les recomanaci-
ons científiques, puguin definir condicions restrictives per a la seva 
utilització, per exemple, supeditant-ne la prescripció a la realització 
prèvia d’antibiogrames. 

Al mateix temps, a finals de l’any 2018, es va aprovar a Espanya el 
RD 191/2018, que té com a objecte establir la transmissió electrònica 
a l’autoritat competent de les dades de les prescripcions veterinàries 
d’antibiòtics i pinsos medicamentosos formulats a partir de premes-
cles que siguin antibiòtics, amb la finalitat d’obtenir la informació 
necessària per conèixer els antibiòtics prescrits en les explotacions 
ramaderes i adoptar les mesures que calguin sobre l’ús d’antibiòtics 
en medicina veterinària. Així mateix, fixa les obligacions del veteri-
nari prescriptor i de les administracions nacionals i de les comunitats 
autònomes per portar a terme els controls necessaris per a garantir el 
compliment del RD.

Totes aquestes mesures, junt amb l’ampliació, cada vegada més ac-
centuada, de la consciència ciutadana i en particular l’ús responsable 
per part dels professionals sanitaris, seran elements clau en l’impacte 
sobre la reducció del consum futur i facilitaran la disminució de la 
resistència antimicrobiana.
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