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E
N aquest article s'analitzen els factors que influiran sobre el desenvolu-

pament dels laboratoris de control d'aliments de la Unio Europea els

proxims anys. Es considera que aquestes tendencies respondran als es-

for4os que es duen a terme per uniformar i estandarditzar als estats

membres de la Unio Europea aspestes tals com 1'acreditaci6 i la partici-

pacio en assaigs interlaboratoris, Pus de metodes analitics validats i

1'estandarditzaci6 de procediments interns de control de qualitat. Al

mateix temps es produiran millores i canvis continus en la metodologia analitica,

tot i que es creu que la sensibilitat analitica no experimentara la mateixa tendencia

a millorar. Es preveu un millorament de l'especialitat de les analisis alimentaries i es

considera que els laboratoris de control tindran un major acces a la GUMS (croma-

tografia de gasoslespectrometria de masses) de laboratori i que la LUMS (cromato-

grafia liquida/espectrometria de masses) s'abaratira i s'utilizara de manera mes ru-

tinaria . Es necessitaran mes analisis i es treballara per desenvolupar metodes per

analitzar multiples analits i incrementar l'us de procediments automatitzats.

INTRODUCCIO

En aquest article analitzem les perspecti-

ves de futur dels laboratoris de control d'ali-

ments des del punt de vista de les analisis

quimiques, o sia, centrant-nos en els conta-

minants quimics mes habituals, les analisis

de composicio i els additius alimentaris, sen-

se tenir en compte la contaminacio micro-

biologica. Pel que fa a les tendencies futu-

res, cal considerar dos factors diferents. D'u-

na bands, els que en podriem dir factors ex-

terns (operatius), com el desenvolupament

de regulations i la uniformitzacio de con-

trols per part de la Comissio Europea, que

tenen per objectiu I'estandarditzacio i Vesta-

original per a TECA en angles.

Podeu demanar-ne una copia.

bliment d'equivalencies en el control d'ali-

ments. Els desenvolupaments que resulten

d'aquests factors es consideren principal-

ment des del punt de vista de la millora dels

estandards de qualitat. D'altra banda, els

desenvolupaments cientifics, com les inno-

vations metodologiques, tambe poden in-

fluir en la futura aplicacio dels controls d'ali-

ments, cosa que pot suposar una millora de

I'eficacia i un us mes optim de les analisis

d'aliments.

MESURES ORGANITZATIVES QUE

DETERMINARAN LES TENDENCIES

FUTURES

La directriu sobre mesures addicionals

per al control d'aliments,' que els estats
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membres hauran d'aplicar a partir del no-
vembre de 1998, determina que els labora-
toris de control d'aliments han de ser acredi-
tats segons I'I5O 25 (EN45002) i han d'inter-
venir en programes d'assaigs interlaborato-
ris. En general, I'acreditacio controlara i es-
tandarditzara:

• El manteniment i el calibratge d'instru-
ments.

• La formacio i I'aptitud del personal.
• La documentacio i I'arxivament de resul-
tats.

• La documentacio de metodologia.
• L'aplicacio dels principis de control de qua-

litat.

A la Gran Bretanya, de I'acreditacio, se'n
fa carrec I'UKAS (abans NAMAS) o qualsevol
altre organisme d'acreditacio membre de la
Cooperacio Europea per a I'Acreditacio de
Laboratoris ( EAL). Per satisfer els requisite
necessaris per participar en els assaigs inter-
laboratoris , els laboratoris de control d'aii-
ments de la Gran Bretanya participen en el
programa d'assaigs interlaboratoris d'ali-
ments anomenat FAPAS .Z De fet, en aquest
programa poden participar laboratoris de
fora de la Gran Bretanya; d'un total de 411
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participans (juliol de 1996) mes de 200 son
de fora de la Gran Bretanya. El programa
compren !'analisi de components nutritius,
analisi percentual, contaminants d'aliments
tals com pesticides, farmacs veterinaris, mi-
cotoxines i elements traca, com tambe pro-
ves de la capacitat analitica generica en are-
es com I'HPLC (cromatografia liquida d'alta
resolucio) i la CG. A intervals de tres mesos
es distribueixen als laboratoris que partici-
pen al FAPAS mostres contaminades de ma-
nera natural o productes alimentaris nor-
mals que s'han sotmes a proves d'homoge-
neitat. Els participants han d'informar dels
resultats en un periode de dos mesos i els va-
lors z (que indiquen si el rendiment es satis-
factori o no ho es) es donen al cap d'un mes.
A la figura 1 es mostra el format d'un infor-
me FAPAS caracteristic per a ('analisi de I'a-
flatoxina B1, en pistatxo. 5'hi pot observar
corn els laboratoris amb valors que queden
fora de ('interval z ± 2 tenen un rendiment
questionable o no satisfactori.

La Directiva de Control d'Aliments in-
fluira sens dubte en la manera de fer les co-
ses: els laboratoris adaptaran procediments
mes formals i faran servir mesures internes
de control de qualitat analitica mes estrictes.
La participacio en assaigs interlaboratoris,
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Valors z del FAPAS per a l'analisi de l'aflatoxina 8, en festuc, on el nivell mitja de contaminacid va ser de 133, 8 g/kg.
Un total de 54 laboratoris van participar en aquesta serie del FAPAS, i d'aquest total, 20 (37 %) es van considerar no
sa tisfactoris.
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molt relacionada amb I'acreditacio, fara que

els laboratoris s'esforcin per assolir resultats

precisos i a I'ultim suposara I'exclusio de la-

boratoris deficients o amb instal-lacions ina-

dequades i personal mal preparat.

L'efecte global seria una millora de la

qualitat dels resultats i una uniformitzacio

dels estandards dels laboratoris de control

d'aliments dels diferents estats membres de

la UniO Europea.
Igualment s'estan fent esforcos per mirar

de controlar la manera com treballen els la-

boratoris. La IUPAC/AOAC International

planteja una iniciativa (adoptada per Codex)

per establir estandards per al control intern

de qualitat,3 per tal de determinar el nom-

bre de repliques que s'han de fer, el nombre

de blancs que s'han d'analitzar, estipular I'us

de materials de control (referencia), mante-

nir grafics de control i verificar les recupera-

tions. Al mateix temps es preten normalitzar

la seleccio dels metodes analitics dels labora-

toris, ja sia implantant l'obligacio de complir
unes caracteristiques
minimes de rendiment
estipulades, ja sia es-
pecificant aquests me-

todes. L'Organitzacio
de Normalitzacio Eu-
ropea (CEN) centra les
seves activitats en els
metodes horitzontals
d'analisi d'aliments
(CEN TC 275) per de-
senvolupar metodes
analitics estandardit-
zats en els sectors sul-

fits (WG 1), edulco-

rants intensos (WG 2),
pesticides (WG 3/4),
micotoxines (WG 5),

Amb la Directiva
de Control

d'Aliments els
laboratoris
adoptaran

procediments
mes formals i faran

servir mesures
internes de control
de qualitat analitica

mes estrictes.

nitrat/nitrit (WG 6) i metodes per a la detec-

cio d'aliments irradiats (WG 7). A mes, la

CEN TC 194 treballa en el desenvolupament

d'estandards per a proves de migracio de

materials en contacte amb aliments i fins ara

ja s'han publicat 12 ENV sobre metodes de

migracio global.
L'efecte total a Ilarg termini d'aquestes

diferents actions hauria de ser una consecu-

cio progressiva d'estandards comuns als la-

boratoris de control d'aliments, sobretot pel

que fa als estandards de qualitat. No obs-

tant aixo, aquestes mesures tenen ('inconve-

nient que redueixen la individualitat dels la-

boratoris i poden arribar a ofegar la innova-

cio. D'altra banda, des de Brussel-les s'inten-

tara marcar certes prioritats dels laboratoris

de control, com les que ja veiem en arees

com residus de farmacs veterinaris i pestici-

des, on s'exigeix la presentacio d'un nombre

minim de resultats per any per a les combi-

nations analit/matriu amb objectius d'apli-

cacio i control.

CONSIDERACIONS ANALITIQUES
QUE INFLUEIXEN SOBRE
LES TENDENCIES FUTURES

Durant els ultims deu o quinze anys hem

tendit a perfeccionar la sensibilitat dels ins-

truments i aixi hem millorat els limits de de-

teccio de la majoria d'analits. Malaurada-

ment, en molts casos aixo ha fet que es de-

tectessin i es constatessin contaminants als

aliments a nivells molt inferiors als d'interes

toxicologic i fins i tot inferiors als nivells als

quals es possible d'avaluar la significacio to-

xicologica. Per exemple, els resultats de les

analisis de dioxines en aliments es donen en

ng/kg, un nivell molt per sota del que qual-

sevol valoracio toxicologica pot determinar.

Es poc probable que aquesta tendencia es

continuIi desenvolupant, ja que en molts ca-

sos s'ha establert un Ilindar d'interes regula-

dor. Als Estats Units, en el cas del control de

migracio dels materials d'envasament d'ali-

ments s'ha fixat un limit de 0,5 ppb en la

dieta.
Els ultims anys s'ha aconseguit de millo-

rar I'especificitat de la deteccio i incremen-

tar la confianca en la identificacio correcta

mitjancant un major acces a I'espectrome-

tria de masses gracies

a I'abaratiment dels
sistemes GC/MS de la-
boratori. Actualment
la GC/MS acostuma a
ser el metode primari

de deteccio de certs
contaminants alimen-
taris als laboratoris de
control d'aliments i
aquesta tendencia
continuara vigent en
el futur. L'electrosprai
i la ionitzacio de pres-
sio atmosferica (APCI)
proporciona un tipus
d'acoblament per a la
LC/MS d'una qualitat
desconeguda fins ara.
Aixd obre, per primera

S'estan fent
esfor4os per mirar

de controlar
la manera com
treballen els
laboratoris.
Aquestes

mesures tenen
('inconvenient

que redueixen la
individualitat dels
laboratoris i poden
arribar a ofegar

la innovacio.
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Durant els ultims
deu o quinze anys
hem millorat els
limits de deteccic
de la majoria
d'analits. Aixb
ha fet que es
detectessin i

es constatessin
contaminants als
aliments a nivells
molt inferiors
als d'interes
toxicologic.

vegada, la possibilitat
d'utilitzar la LUMS en
analisis de rutina, per
exemple, per determi-
nar pesticides corn el
diflubenzuron i la clo-
fentezina en sucs de
fruita° i el diflubenzu-
ron en bolets.s Tot i
que ara com ara la
LC/MS encara es una
tecnica sofisticada s'es-
pera que en els pro-
xims anys li passi el
mateix que ha passat
amb la GUMS i es pro-
duexi un abaratiment
de la instrumentacio
LC/MS i una introduc-
cio similar d'instru-

ments de laboratori de maneig mes facil.6
Aixi s'incrementara la confian4a en la identi-
ficacio d'analits mitjancant HPLC i s'ampliara
I'abast d'aquesta tecnica a analits que fins
ara no s'han pogut detectar amb prou sensi-
bilitat i especificitat.

Els metodes immunoquimics han tingut
un impacte significatiu els ultims anys en el
camp quimic i en un principi s'esperava amb
gran expectativa que tinguessin el mateix
impacte en el camp de l'analisi d'aliments.
No obstant aixo, la principal diferencia es
que amb els aliments, independentment de
la fase analitica determinativa, no es pot
evitar l'etapa d'extraccio de mostres, que
requereix molt de temps, mentre que en el
camp clinic, en el cas de mostres de plasma i
orina, aixo planteja menys problemes. D'al-
tra banda, les matrius d'aliments semblen
mes propenses a les interferencies i en al-
guns casos cal fer un clean up de les mos-
tres, la qual cosa comenca a desvirtuar I'us
d'un sistema immunoquimic rapid. Els me-
todes immunoquimics corn I'ELISA no ser-
veixen corn a sistemes multiresiduals i aixo
encara es limita mes I'aplicacio a ('area de
control d'aliments. En el futur es pot pro-
duir una tendencia a un major us dels meto-
des immunoquimics i fins i tot de la tecnolo-
gia dipstick en I'area de I'analisi de residus
de farmacs veterinaris, on les proves es fan
amb mostres d'orina a l'escorxador, i igual-
ment es pot produir un increment de I'us de
les immunoanalisis en la deteccio de certs
pesticides i altres contaminants en I'analisi
d'aigues.

L'us de tecniques immunologiques si que
ha tingut un impacte considerable en el de-

senvolupament de columnes d'immunoafi-
nitat per al clean up de les mostres. En arees
com ara I'analisi de micotoxines, el clean up
de les mostres es du a terme amb una gran
facilitat. Per exemple, en el cas de I'aflatoxi-
na Mi de la Ilet, la mostra es pot aplicar di-
rectament a la columna d'afinitat, i un cop
rentada la columna, la toxina s'elueix i s'ob-
te una forma sense coextractius que es pot
utilitzar directament en I'analisi per HPLC.'
Les columnes d'immunoafinitat permeten
dur a terme I'analisi multiresidual. Per exem-
ple, en ('area de residus de farmacs veterina-
ris, usant anticossos barrejats, s'han preparat
columnes reutilitzables per a la purificacio
de determinats farmacs especifics. Les co-
lumnes d'immunoafinitat tambe ofereixen
la possibilitat de automatitzar el clean up de
mostres, de manera que I'analisi completa
des de I'extracte cru de mostres fins a la de-
terminacio final es pot realitzar automatica-
ment. En el futur s'incrementara Ns d'a-
quest tipus d'automatitzacio,e que reduira el
cost de les determinacions, obrira la possibi-
litat d'analitzar un major nombre de mos-
tres i millorara la representativitat del mos-
tratge.

Malauradament, la presa de mostra en-
cara es un area sovint negligida i per be que
en general se'n reconeix la importancia, s'ha
prestat poca atencio a I'hora de garantir
l'obtencio d'una mostra representativa. En
algunes arees, com en el cas de les micotoxi-
nes, se sap que la contaminacio es molt he-
terogenia i es treballa en el desenvolupa-
ment de regims de mostratge practics i ben
fonamentats.9 En altres arees, corn en el cas
dels residus de pesticides, no s'ha reconegut
fins fa poc que la contaminacio no es unifor-
me i que, per exem-
ple, poden existir va-
riacions significatives
dels nivells de residus
entre exemplars dife-
rents de pastanagues
o pomes com a reflex
de la variacio dels ni-
vells d'aplicacio de
pesticides entre un
exemplar i un altre.'°

Tot i que s'admet
que sovint els regims
de mostratge son poc
adequats, el factor
mes concloent a I'hora
de decidir quantes
mostres s'analitzen es
el cost de les determi-
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La presa de mostra
encara es una area
sovint negligida
i per be que en
general se'n
reconeix la
importancia,

s'ha prestat poca
atencio a I'hora de
garantir I'obtencio

d'una mostra
representativa.
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nacions individuals. Amb la introducci6 de

metodes de detecci6 mes barats i amb la

tendencia cap a I'automatitzaci6 sera possi-

ble augmentar el nombre de mostres analit-

zades i per tant aconseguir que la presa de

mostra sigui mes representativa.

CONCLUSIONS

Tot sembla indicar que en el futur es

continuara treballant per millorar la quali-

tat de les Jades analitiques generades pels

laboratoris de control d'aliments, i en al-

guns casos aixo s'aconseguira per mitja de

I'acreditaci6, de metodes analitics validats i

del compliment obligat de certes mesures

internes de qualitat, que, ara com ara, es
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