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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 

L’aplicació de tecnologies innovadores per a l’anàlisi de la qualitat (proteòmica) i per al processat de productes 
carnis (envasament actiu i altes pressions hidrostàtiques) amb la finalitat d’optimitzar la qualitat i la seguretat de 
productes carnis llestos per al consum fou evaluat.  

Els resultats obtinguts amb l’anàlisi proteòmic van permetre la detecció de pèptids/ proteïnes candidats a 
marcadors proteics de la qualitat dels lloms i dels pernils. La detecció d’aquests marcadors a la matèria primera
(llom i pernil fresc) ajudaria a predir la qualitat final dels productes carnis processats (llom cuit i pernil curat), i 
proporcionaria una eina per al control de la qualitat de la carn de porc. No obstant, la validació del paper 
d’aquestes proteïnes a la qualitat final dels productes carnis és necessària abans de poder-los considerar 
marcadors proteics. 

Per altra banda, es va estudiar la possiblitat de millorar la seguretat alimentària de llonganissa sense sal afegida 
obtinguda amb el procés QDS® process a través l’ús de tecnologies innovadores (envasament actiu i altes 
pressions hidrostàtiques). La llonganissa sense sal afegida no va permetre el creixement de L. monocytogenes. 
No obstant, el patogen seria capaç de sobreviure durant la vida útil del producte en cas de recontaminació. 
L’envasament antimicrobià amb la inclusió de nisina com a antimicrobià natural es pot considerar un mètode 
efectiu per a millorar la seguretat de la llonganissa estudiada. 
L. monocytogenes va sobreviure al tractament d’alta pressió hidrostàtica (600 MPa, 5 min, 12ºC) gràcies a les 
característiques del producte de baixa activitat d’aigua i presència de lactat a la seva formulació. Per aquest motiu, 
la APH no es consideraria un tractament apropiat per a reduir la presència de L. monocytogenes en aquest tipus 
de producte.  
 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 

Application of novel technologies for quality measurement (proteomics) and for meat products processing (active 
packaging and high pressure processing) with the objective to optimise the quality and safety of ready-to-eat meat 
products was assessed. 

Candidate soluble protein markers for the quality of cooked loin and dry-cured hams were identified. The detection 
of these markers in the raw material would help to predict the final quality of meat products and would provide us 
with a tool for raw material quality control and selection. However, further validation of the involvement of these 
proteins in meat quality is needed before considering them as protein markers.  

On the other hand, sliced dry-fermented sausages with no added sodium salt obtained with the QDS® process 
proved to be products not able to support L. monocytogenes growth. However, the pathogen would be able to 
survive during the product shelf-life, if post-processing contamination occurred. Antimicrobial packaging with the 
inclusion of nisin as a natural antimicrobial could be considered as an effective method to improve the safety of 
sliced dry-fermented sausages with no added sodium salt obtained with the QDS® process.  

L. monocytogenes was able to survive to high pressure processing (600 MPa, 5 min, 12ºC) due to the conditions of 
the product under study of low water activity and presence of lactate in its formulation. Therefore, HPP could not be 
considerate an appropriate treatment to reduce L. monocytogenes in the type of dry-fermented sausage under 
study. 
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2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure 
altres fitxers de qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 

 
 
Introducció 
 
La gestió eficient dels sistemes de producció de carn requereix de la monitorització i control d’aquells 
factors que determinen la qualitat final del producte. Actualment, aquest fet és particularment important 
perquè els consumidors demanen, cada vegada més, productes carnis d’elevada qualitat.  
La qualitat de la carn i dels productes carnis es pot definir de maneres diverses i, la seva interpretació, 
canvia depenent del mercat i de l’esgraó de la cadena productiva. No obstant això, els consumidors són 
cada vegada més decisius en la determinació d’aquesta qualitat ja que, cada dia són més conscients de 
les característiques sensorials dels aliments que consumeixen i estan alhora preocupats per la 
seguretat d’aquests (Zapata i col., 2009). D’acord amb Koohmaraie i Geesink (2006), els principals 
atributs sensorials que poden relacionar-se amb la qualitat de la carn són la tendresa, el flavor, el color i 
la palatabilitat. L’adequació d’un producte carni a la demanda dels consumidors és determinant per a 
què el producte en qüestió tingui èxit en el mercat. Així doncs, per a la cadena de producció càrnia, 
disposar de mecanismes i/o sistemes que li permetin predir una qualitat sensorial dels productes és una 
prioritat.  
Existeixen diversos factors que afecten la qualitat de la carn de porc, entre els quals es destaquen la 
línia genètica dels animals, la sensibilitat a l’estrès, l’alimentació, les condicions de maneig dels animals 
durant el període ante mortem, així com les condicions de processat durant el període post mortem 
(Bouley i col., 2004; Laville et al., 2007). L’efecte d’aquests factors provoca una elevada variabilitat 
quant a qualitat de carn.   
Així doncs, si bé actualment es coneixen els principals factors que afecten la qualitat de la carn de porc, 
encara no han estat completament desxifrats els mecanismes moleculars que s’hi poden relacionar. El 
coneixement d’aquests mecanismes podria permetre la disminució d’aquesta variabilitat quant a qualitat 
i obtenir carn i productes carnis amb una qualitat coneguda o predictible. Per obtenir informació sobre 
els principis i vies metabòliques causants de l’esmentada variabilitat quant a qualitat cal incorporar 
noves eines de recerca (Lametsch, 2009). En els darrers anys hi ha hagut un ràpid progrés 
biotecnològic que ha permès el desenvolupament d’algunes disciplines científiques com la genòmica i 
la proteòmica que permeten l’estudi de patrons d’expressió de gens i proteïnes en cèl.lules i teixits. 
L’objectiu dels estudis proteòmics és la traducció de la informació del genoma en informació biològica 
útil que permeti als científics conèixer aquells mecanismes moleculars que es poden relacionar amb 
determinades característiques de qualitat i, per tant, es puguin aplicar en l’àrea de producció d’aliments 
(Bendixen et al., 2005). L’ús de tècniques proteòmiques en ciència i tecnologia de la carn és una 
aplicació que es troba encara en una etapa incipient de desenvolupament. No obstant això, la recerca 
realitzada fins ara ha proporcionat resultats que permeten entreveure que la proteòmica és una ciència 
fonamental quant a l’anàlisi de la qualitat de la carn. D’acord amb Hwang (2004), Mullen i col. (2006), 
Hollung i col. (2007), Han i Wang (2008) mitjançant tècniques d’anàlisi proteòmica poden identificar-se 
marcadors biològics amb potencial per a predir la qualitat sensorial i tecnològica de la carn, podent-se 
així adequar la qualitat a la demanda de mercat. 

Per altra banda, la demanda creixent per part dels consumidors de productes carnis mínimament 
processats i llestos per al consum planteja un important repte per a la indústria càrnia des d’un punt de 
vista de seguretat alimentària. Per tant, la recerca relacionada amb els efectes de l’aplicació de noves 
tecnologies suaus de processat en aquests productes és essencial. En aquest cas, l’objectiu és 
aconseguir nous productes que preservin les propietats sensorials i nutricionals semblants a les dels 
productes abans del seu processat, així com garantir-ne la seguretat alimentària.  

L’envasament actiu és un concepte innovador que pot definir-se com un tipus d’envasament en el qual 
l’envàs, el producte i l’entorn que l’envolta interaccionen per allargar la vida útil dels aliments, millorar-
ne la qualitat sensorial i/ o seguretat alimentària mantenint la qualitat inicial del producte (Vermeiren i 
col., 1999; Suppakul i col., 2003). Aquest tipus d’envasament es basa en afegir una substància activa al 
material d’envasament millorant-ne així la funcionalitat (Appendini i Hotchkiss, 2002). Els components 
actius incorporats a l’envàs poden ser capaços d’absorbir oxigen, alliberar antioxidants o controlar el 
creixement de microorganismes (Han, 2000). 

El principal objectiu de l’envasament antimicrobià és augmentar la vida útil del producte i reduir el risc 
de creixement de microorganismes patògens. L’envasament antimicrobià resulta efectiu quant a 
minimitzar la contaminació superficial dels aliments, d’aquí l’interès de la seva aplicació en productes 
carnis llestos per al consum en els quals, a causa de la seva manipulació després del processat, hi ha 
un risc important de  contaminació en superfície. 

L’envasament actiu també es pot aplicar combinat amb altres tecnologies de processat d’aliments 
suaus com, per exemple, l’alta pressió hidrostàtica amb l’objectiu de millorar la seguretat del producte 
mitjançant la combinació de barreres al creixement microbià. Aquest concepte de combinació de 
tractaments suaus al creixement microbià s’ha aplicat amb èxit en productes carnis cuits, concretament 
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en pernil cuit llescat (Jofré et al., 2007; Marcos et al., 2008). 

En aquest context, aquest projecte té per objectiu avaluar l’aplicació de tecnologies 
innovadores per a l’anàlisi de la qualitat (proteòmica) i per al processat de productes carnis (envasat 
actiu i altes pressions hidrostàtiques) amb la finalitat d’optimitzar la qualitat i la seguretat de productes 
carnis llestos per al consum. La transferència d’aquestes tecnologies permetria dotar a la industria 
càrnia d’eines que permetin predir la qualitat de la carn i optimitzar els processos productius.  

 
Metodologia 
 
Proteòmica 
 
Un total de 120 porcs sencers de línees pures (Landrace, n=43; Duroc, n=21; Large White, n=43; 
Pietrain, n=13) es van utilitzar per aquest estudi. Durant l’engreix es va fer un seguiment dels animals i 
es van registrar els principals paràmetres de creixement (edat als 35 kg, edat als 100 kg, consum mitjà 
de pinso, índex de conversió). Els animals es van sacrificar a l’edat de 174±6 dies. Un pernil i un llom 
per canal es van seleccionar per a determinar la qualitat sensorial i tecnològica. En pernil curat es van 
realitzar anàlisis físico-químics (determinació del color CIE L*a*b*, contingut de NaCl, activitat d’aigua 
(aw), pH, humitat, proteïna, nitrogen no proteic). En llom fresc cuit (Longissimus thoracis) es va realitzar 
un anàlisi sensorial i anàlisi instrumental de textura mitjançant el Warner-Bratzler test (WB) i el Texture 
Profile Analysis (TPA). En pernil curat, es van avaluar dos músculs (Biceps femoris i 
Semimembranosus): es va fer un anàlisi sensorial (flavour, textura i atributs visuals), i anàlisi 
instrumental de textura (Stress Relaxation test). 
L’expressió de les proteïnes solubles es va determinar en 120 mostres de llom fresc (Longissimus 
thoracis, LD) i 120 mostres de pernil fresc (Gluteus medius, GM). Les mostres de LD i GM es van 
recollir a les 24 h post-mortem i es van congelar a -80ºC fins al moment del seu anàlisi. Després de 
l’extracció de les proteïnes solubles l’espectre proteòmic es va generar utilitzant uns chips de proteïnes 
consistents en: intercanviador aniònic (Q10), intercanviador catiònic (CM10), i afinitat amb ió metàl.lic 
immobilitzat (IMAC30), i analitzat mitjançant la tècnica de chips de proteïnes SELDI-TOF-MS (surface-
enhanced laser desorption/ionisation time of flight spectrometry).  
La relació entre els perfils d’expressió proteica obtinguts per SELDI-TOF-MS amb la qualitat tecnològica 
i sensorial del pernil curat i dels lloms cuits es va estudiar individualment per a cada pic obtingut, 
calculant els coeficients de correlació de Pearson (SAS 9.2). Per altra banda, es van obtenir models de 
regressió per als paràmetres de qualitat amb l’aplicació Analyst de SAS. Les intensitats dels pics 
obtingudes amb els arrays proteics (CM10, Q10, IMAC 30) i les dades de qualitat mesurades a la canal 
es van incloure al model com a variables independents. Les variables a incloure al model van ser 
escollides utilitzant la opció Stepwise de l’Analyst. El criteri per a incloure i treure variables del model es 
va fixar a p=0.15 i p=0.05, respectivament. La predictibilitat del model es va avaluar amb el coeficient de 
determinació (r2) i el root mean square error (RMSE). 
 
Envasament actiu i altres pressions hidrostàtiques 
 
Els films antimicrobians es van obtenir a partir d’una solució al 13% d’alcohol polivinílic (PVOH, pes 
molecular=70.000-100.000) en aigua destil·lada, autoclavada durant 20 min a 121ºC. Les solucions 
actives es van obtenir afegint una solució concentrada de nisina (409.600 UA/ml) a la solució de PVOH. 
Les solucions es van temperar a 60ºC en un bany d’aigua prèvia utilització. Els films es van obtenir per 
casting dosificant les solucions polimèriques damunt de plaques de petri. Els films es van assecar a 
temperatura ambient en una campana de flux laminar fins a la completa evaporació del solvent. El gruix 
dels films es va mesurar amb un micròmetre. 
L’activitat antimicrobiana dels films es va avaluar primerament in vitro. Les soques indicadores, L. 
monocytogenes CTC1010, CTC 1011 i CECT 4031 es van fer créixer per separat en un brou amb 
tripticasa de soja amb un 0.6% d’extracte de llevat (TSBYE) a 30ºC. El medi consistent en 20 g/L 
d’extracte de carn, 20 g/L de glucosa i 15 g/L d’agar es va utilitzar com a medi base per al TSBYE tou 
(TSBYE amb 7.5g/L agar) inoculat amb 20 µl de cultiu de nit de les tres soques de L. monocytogenes. 
L’activitat antimicrobiana in vitro dels films control i dels films amb nisina es va determinar col·locant 
fragments de film de 2x2 cm a la superfície de l’agar. Les plaques es van inocular a 30ºC i l’activitat 
antimicrobiana es va observar com una halus d’inhibició de creixement de les soques indicadores al 
voltant del film. 
L’activitat antimicrobiana in situ dels films es va avaluar utilitzant una llonganissa llescada sense sal 
afegida, obtinguda amb el procediment Quick-dry-slice process (QDS process®). 
Vint grams de llonganissa llescada es van inocular amb 105 ufc/g d’un cultiu de nit de les tres soques de 
L. monocytogenes utilitzades com a indicador (CTC1010, CTC 1011 i CECT 4031). Els films de PVOH 
(control, nisina) es van col.locar entre dues llesques de llonganissa com a separadors, i envasats al 
buit. La meitat de les mostres es van sotmetre a un tractament d’alta pressió hidrostàtica (600 MPa, 5 
min, 12ºC) i la meitat es van conservar com a controls no pressuritzats. Les mostres es van 
emmagatzemar durant 7 dies a 4ºC i fins a 90 dies de vida útil a 12ºC.  
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Els dies 0, 1, 7, 15. 30, 60 i 90 d’emmagatzematge es va procedir a fer el mostreig 
per als anàlisis microbiològics (recompte d bactèries làctiques, Enterobacteriaceae, 
L. monocytogenes) i químics (activitat d’aigua, pH).  

 
 
Una descripció més detallada de la metodologia utilitzada al projecte, tant a la secció de proteòmica 
com a la secció d’envasament actiu i altes pressions, es pot trobar als articles derivats del projecte 
(veure referències a la secció Publicacions). 
 
 
Resultats 
 
Proteòmica 
 
El seguiment dels paràmetres de creixement dels porcs va evidenciar un menor creixement dels porcs 
Piétrain, que es va traduir en canals més magres que a les altres línees genètiques estudiades. Per 
altra banda, les canals de Duroc van presentar valors superiors de pH a les 24 h del sacrifici, i canals 
més grasses que les altres races. Aquestes dues races també van mostrar valors extrems de pèrdues 
per goteig, Duroc mostrà els valors més baixos, mentre que Piétrain els valors més alts. 
L’anàlisi de la qualitat dels lloms cuits va mostrar valors menors de cohesivitat (mesurat amb el TPA) i 
valors de greix superiors per als lloms provinents de porcs Duroc. Per altra banda, els lloms de 
Landrace van presentar valors superiors de duresa i gomositat (TPA) que els lloms de Duroc i Piétrain. 
Tanmateix, no es van trobar diferències significatives (p>0.05) entre races en cap dels paràmetres 
sensorials estudiats. 
Per altra banda, coincidint amb els resultats ja comentats, els pernils Duroc van mostrar major contingut 
en greix que les altres races estudiades. Fet que coincideix amb una major puntuació en el vetejat 
observat als pernils Duroc. Al contrari, els pernils Piétrain van presentar valors més baixos de vetejat. 
Pel que fa a la textura dels pernils, els Piétrain va mostrar els majors valors de Y2 i Y90 (pèrdua de 
força als 2s i als 90s, respectivament) en el test de relaxació. 
L’expressió de les proteïnes solubles extretes en mostres de llom fresc (Longissimus thoracis, LD) i de 
pernil fresc (Gluteus medius, GM) es van estudiar amb l’objectiu de detectar pèptids/proteïnes 
candidats amarcadors proteics de qualitat del llom cuit i del pernil curat. L’espectre proteòmic es va 
generar utilitzant uns chips de proteïnes consistents en: intercanviador aniònic (Q10), intercanviador 
catiònic (CM10), i afinitat amb ió metàl·lic immobilitzat (IMAC30), i analitzat mitjançant la tècnica 
d’arrays proteïnes SELDI-TOF-MS (surface-enhanced laser desorption/ionisation time of flight 
spectrometry). La raça i el tipus de múscul no van afectar el nombre de pics que es van obtenir per a 
cada espectre. No obstant, el tipus de múscul i la raça van influir de manera significativa en la intensitat 
mitja dels pics.  
Pel que fa al llom cuit, els pics peptídics/proteics obtinguts amb l’array CM10 van presentar una major 
correlació amb els paràmetres de qualitat que els obtinguts amb els altres dos arrays. Es van observar 
correlacions significatives (p<0.001) entre la intensitat del pic 4.338 m/z i les pèrdues per cocció, el 
treball total mesurat amb el WBSF test, i la duresa sensorial (r=0.318, -0.492 i -0.446, respectivament). 
De manera similar, el pic 8.464 m/z va presentar correlacions significatives amb els paràmetres 
esmentats (r=-0.370, 0.383 i 0.399, respectivament), i el pic 8.485 m/z (r=0.339, -0.432 i -0.443, 
respectivament). Aquests resultats indiquen que l’augment de la intensitat dels pics estaria relacionada 
amb un increment de les pèrdues per cocció i una major tendresa de la carn. 
Els pics 12.223 i 12.434 m/z van presentar correlacions positives amb les pèrdues per goteig i per 
cocció (r=0.34 a 0.40). Al contrari, els pic 12.119 m/z obtingut amb l’array IMAC30 estava correlacionat 
negativament amb les pèrdues per goteig i cocció (r=-0.34 i -0.35, respectivament). D’aquests resultats 
s’en deriva que pics en el rang de 12.119-12.434 m/z estarien relacionats d’alguna manera amb la 
capacitat de retenció d’aigua del múscul. 
Els models de regressió per als paràmetres de qualitat tecnològica i sensorial del llom cuit es van 
obtenir incloent al model la intensitat dels pics obtinguts amb els arrays CM10, Q10 i IMAC30 i les 
dades de qualitat mesurades després del sacrifici. El model de regressió obtingut amb les dades de 
l’array CM10 per a les pèrdues per goteig van incloure al model el pic 12.434 m/z, la quantitat de magre 
(mesurada amb el Fat’o’meter), el pH24 i la L* com a variables independents (r2=0.437, RtMSE=3.172). 
Els models de regressió obtinguts amb l’array Q10 per a les pèrdues per goteig van incloure els pics 
4.507, 6.554 i 12.119 m/z, la quantitat de greix (mesurada amb el Fat’o’meter) i el pH24 al model 
(r2=0.448, RMSE=1.219). Mentre que el model per a les pèrdues per cocció inclogueren els pics 5.147 i 
12.119 m/z, i el percentatge de llom (r2=0.313, RMSE=3.083). 
El pic 9.398 m/z obtingut amb l’array CM10 va se inclòs al model per a l’escatol mesurat tant 
químicament com sensorialment. Tot i que els models només expliquen una part limitada de la variació 
(r=0.132 i 0.156, respectivament), la inclusió d’aquest pèptid/ proteïna en els models de regressió per 
ambdós mètodes de mesura de l’escatol suggereix l’associació d’aquest pic al contingut d’escatol en el 
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llom. 
Pel que fa als perfils proteics de les mostres de pernil obtinguts amb tots els arrays 
estudiats, es van obtenir valors del coeficient de correlació molt baixos (<0.30) per 

a tots els paràmetres de qualitat analitzats. Els models per al pernil curat obtinguts amb les dades de 
l’array CM10 per als paràmetres de textura (test de relaxació) van incloure un pic en comú, el 8.126 
m/z, per a tots els paràmetres, F0, Y2 i Y90 (r2=0.352 a 0.523). Per altra banda, als models obtinguts 
amb les dades de l’array Q10 van incloure el pic 3.817 m/z al model de Y2 i Y90 (r2=0.370 i 0.430, 
respectivament).  
Aquest estudi va presentar algunes associacions entre pics proteics obtinguts amb el SELDI-TOF-MS i 
els paràmetres de qualitat estudiats. Amb aquest estudi es van trobar marcadors proteics candidats per 
a predir la qualitat dels productes carnis estudiats (llom i pernil curat). La identificació d’aquests pics i la 
validació en condicions ambientals diverses serien necessàries per a confirmar aquests marcadors. 
 
Envasament actiu i altes pressions hidrostàtiques 
 
Els films de PVOH amb nisina incorporada obtinguts van demostrar una clara activitat antagonista 
contra L. monocytogenes in vitro.  
La població de L. monocytogenes inoculada en llonganissa sense sal afegida es va reduir durant la vida 
útil del producte, en tots els lots estudiats. Les mostres envasades amb films control (sense nisina) i no 
tractats (NT) van experimentar una reducció dels nivells de L. monocytogenes de 2.23 log ufc/g al final 
de la vida útil de la llonganissa. El tractament per alta pressió hidrostàtica (APH) no va tenir cap efecte 
damunt del patogen. Aquest fet es va deure principalment a la baixa activitat d’aigua del producte i a la 
presència de lactat potàssic, que van proporcionar un efecte protector contra la pressurització. 
L’envasament antimicrobià utilitzant films amb nisina va induir una reducció més pronunciada del 
patogen (3.62 log ufc/g) a temps 90. La combinació de APH i envasament antimicrobià no va 
proporcionar cap protecció extra contra L. monocytogenes en comparació amb l’envasament 
antimicrobià sol. Per aquest motiu, la APH no es consideraria un tractament apropiat per a reduir la 
presència de L. monocytogenes en aquest tipus de producte.  
 
D’aquests resultats se’n deriva que l’envasament antimicrobià amb inclusió de nisina com a 
antimicrobià natural pot ser considerat com un mètode efectiu per a millorar la seguretat alimentària de 
llonganissa llescada sense sal afegida.  
Al final de la vida útil de la llonganissa no es van detectar diferències en els valors de pH i activitat 
d’aigua entre lots. 
Aquests resultats reflecteixen l’impacte que té la matriu alimentària en l’efectivitat de les tecnologies 
aplicades durant el post-processat dels aliments, i indica la importància de validar les noves tecnologies 
utilitzant productes amb la mateixa formulació amb la qual seran comercialitzats posteriorment. 
 
Conclusions 
 
Es van identificar marcadors proteics candidats per a la qualitat dels lloms i dels pernils. La detecció 
d’aquests marcadors a la matèria primera (llom i pernil fresc) ajudaria a predir la qualitat final dels 
productes carnis processats (llom cuit i pernil curat), i proporcionaria una eina per al control de la 
qualitat de la carn de porc. No obstant, la validació del paper d’aquestes proteïnes a la qualitat final dels 
productes carnis és necessària abans de poder-los considerar marcadors proteics. 
 
La llonganissa sense sal afegida obtinguda amb el procés QDS® process no va permetre el creixement 
de L. monocytogenes. No obstant, el patogen seria capaç de sobreviure durant la vida útil del producte 
en cas de recontaminació. L’envasament antimicrobià amb la inclusió de nisina com a antimicrobià 
natural es pot considerar un mètode efectiu per a millorar la seguretat de la llonganissa estudiada. 
L. monocytogenes va sobreviure al tractament d’alta pressió hidrostàtica (600 MPa, 5 min, 12ºC) 
gràcies a les característiques del producte de baixa activitat d’aigua i presència de lactat a la seva 
formulació. Per aquest motiu, la APH no es consideraria un tractament apropiat per a reduir la 
presència de L. monocytogenes en aquest tipus de producte.  
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