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Excel·lentíssim Sr. President
Molt il·lustres Senyores i Senyors Acadèmics
Senyores i Senyors

Vull agrair al President i a la Junta de l’Acadèmia l’honor que m’han 
fet, al encarregar-me la presentació de la Dra. Rosaura Farré en la 
sessió solemne del seu ingrés a la Reial Acadèmia de Farmàcia de 
Catalunya. 

Presentar a una persona que reuneix els mèrits acadèmics de la Dra. 
Rosaura Farré i que és avui una autoritat reconeguda en el domini 
científi c de la ciència dels aliments; ciència a la que ve dedicant vocaci-
onalment tota la seva vida, és per mi motiu d’especial satisfacció. Aug-
menta encara aquests motius de satisfacció el fet de ser la Rosaura una 
antiga alumna que vaig tenir quan, a començaments dels anys seixanta, 
iniciava la meva dedicació a la docència com a professor de química de 
batxillerat en el Col·legi Isabel de Villena de Barcelona.

El Col·legi Isabel de Villena, dirigit per la reconeguda pedagoga Car-
me Serrallonga, era un dels col·legis que s’esforçaven per mantenir 
viu el moviment de renovació pedagògica que va ser molt important 
a Barcelona abans de la guerra civil. Les classes en aquell col·legi es 
desenvolupaven de forma col·loquial en un ambient de respecte i d’in-
terès per aprendre, que no he retrobat posteriorment en molts centres 
ofi cials tan de batxillerat com universitaris. Guardo d’aquella època i 
de l’alumna Rosaura Farré un excel·lent record.

Al acabar el batxillerat i iniciar els estudis universitaris la jove Rosaura 
no va passar  per el període de dubtes sobre quina carrera elegir, que 
és tan freqüent en aquestes  etapes de la vida. Ella ho tenia molt clar ja 
que, des de petita, deia que volia ser farmacèutica i dedicar-se a temes 
relacionats amb els aliments, induïda per vivències familiars al costat 
del seus pares, forners de professió i amics de farmacèutics. Per ella el 
procés d`elaboració del pa no tenia secrets. 



4

Va iniciar els estudis universitaris a la Universitat de Barcelona l’any 
1964 cursant el curs comú de ciències a la plaça de la Universitat i els 
quatre cursos posteriors a la Facultat de Farmàcia de Pedralbes. Va 
acabar els estudis de llicenciatura el juny de 1969.

Al mes següent d’haver acabat la carrera va ser admesa, com a ajudant 
en pràctiques, al laboratori d’Anàlisis Clíniques de la Mútua l’Aliança. 
El seu interès i bona disponibilitat pel treball de laboratori va fer que 
es guanyés la confi ança dels  responsables del laboratori, que es varen 
atrevir a encarregar-li alguna suplència i al mes d’octubre del mateix 
any li varen oferir un contracte que ella va acceptar. 

El grau de llicenciatura no era preceptiu per l’exercici professional, 
però era molt convenient pels que volien progressar en la carrera uni-
versitària. Ella va escollir obtenir-lo amb la nova modalitat de tesina, 
que es va introduir aquell mateix any, amb la il·lusió d’iniciar-se en els 
treballs de recerca al laboratori.

El seu interès per l’alimentació l’impulsà a dirigir-se a la càtedra d’Anà-
lisi Química, Bromatologia i Toxicologia i parlar primer amb la Dra. 
Carme de la Torre i posteriorment amb el Dr. Francisco Moreno Mar-
tin per tal de poder realitzar el treball de tesina en el seu laboratori. 

Cal subratllar la bona acollida que va trobar per part d’aquests pro-
fessors, dels que va rebre el recolzament i mestratge que en aquells 
moments necessitava. Considerant la seva procedència familiar, i l’ús 
no sempre correcte d’additius millorants en l’elaboració del pa, li en-
carregaren com a treball de recerca les tècniques per la seva detecció 
en les farines.

El primer any d’activitat professional en el curs 1969-1970 el passà dedi-
cada totalment als treballs de laboratori. Al matí al laboratori de l’Alian-
ça i a la tarda a la Facultat, desenvolupant els treballs de la tesina.

L’any 1970 es concediren les primeres places de Professor Ajudant 
adscrites a les diverses Càtedres de la Facultat de Farmàcia. No eren 
places atractives des del punt de vista econòmic, ja que en molts casos 
els obligava a renunciar a altres activitats més ben remunerades, però 
eren interessants pels nous llicenciats que volien optar per la dedicació 
a la Universitat, ja que els permetien entrar a formar part del quadre 
de professorat de la Facultat. La majoria de les persones que hi opta-
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ren estaven vocacionalment motivades com la Rosaura Farré i altres 
companyes de la seva promoció: Mª Assumpció Alsina, Teresa Felipó  
i Montserrat Portús totes les quals han assolit el nivell de Catedràtic a 
la Universitat. 

Les limitacions en el material i la infraestructura de que es disposava 
en aquells temps, feia difícil la realització d’una tesi doctoral de qua-
litat en la pròpia càtedra. Per això s’orientava des de la càtedra als 
que volien obrir-se camí en l`activitat universitària a fer estàncies a 
l’estranger. La Rosaura va obtenir una beca de recerca de dos anys de 
durada del Ministeri d’Assumptes Exteriors de França que li permeté 
fer una estada a l`Institut d’Agronomia de Paris-Grignon, on el Dr. 
Abel Mariné acabava de fi nalitzar la tesi doctoral. Inicià la seva estada 
en aquest centre el mes d’octubre de 1971 i allà, sota la direcció del 
Professor Dr. Claude Costes, va poder fer la seva tesi doctoral sobre 
els carotenoides de les farines de blat, tesi que defensà a Barcelona el 
mes de juny de 1974.

De tornada a Barcelona es reincorporà a les activitats de la càtedra 
sota la immediata direcció i tutela de la Dra. Mª Carme de la Torre, 
impartint classes pràctiques, alguna classe teòrica i realitzant treballs 
de recerca, continuant la línia iniciada en la seva tesi doctoral sobre 
carotenoides i iniciant una nova línia sobre determinació d’elements 
minerals en els aliments, línia suggerida i tutelada pel Professor More-
no, que era un gran expert en el camp de l’anàlisi química.

En el curs acadèmic 1977-78, gràcies a la proposta del Dr. Claudi Faulí, 
llavors degà de la Facultat de Farmàcia de Sevilla, es va incorporar com 
a professora no numerària a aquesta Universitat, on estaven iniciant 
els estudis de Farmàcia i tenien difi cultats per cobrir la docència de 
Bromatologia i Toxicologia. Va ser, per la Dra. Farré, una magnífi ca 
ocasió per poder impartir la matèria completa, teòrica i pràctica, a la 
primera promoció de farmacèutics d’aquella Universitat. El Professor 
Agustín Garcia Asuero, que fa poc va ingressar a la nostra Acadèmia, 
va fer esment en el seu discurs d’ingrés de la important aportació for-
mativa que aquest curs professat per la Dra. Rosaura Farré, seguint els 
esquemes de la docència que es feia a la Universitat de Barcelona, va 
representar pels alumnes d’aquella primera promoció.

Al fi nal d’aquell curs es presentà a les oposicions per cobrir una plaça 
de Professor Adjunt numerari adscrita a la càtedra de la Universitat de 
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Barcelona. Tot i haver guanyat aquelles oposicions no va poder ocupar 
la plaça, ja que pocs mesos després va presentar-se a una nova oposició 
per la plaça de Professor Agregat de la mateixa Universitat, que també 
guanyà.

Durant els anys compresos entre 1978 i 1971 va exercir les funcions de 
Professora Agregada a la Universitat de Barcelona dedicant-se a l’en-
senyament de l’assignatura d`Anàlisi Química, una de les assignatures 
encarregades a la càtedra, i a la investigació. 

En aquells anys va dirigir la tesi doctoral de Susana Buxaderes, actu-
alment professora del Departament, sobre “Niveles de cinc y de cobre 
en sangre total y suero de la población de Barcelona”.

L’any 1981 accedeix a Catedràtica d’Universitat i passa a ocupar la Cà-
tedra d’Anàlisi Química, Bromatologia i Toxicologia de la Universitat 
de València (UV).

A València inicia una nova etapa de la seva vida molt fecunda en resul-
tats, que s’ha perllongat durant més de 25 anys.

Al començament de la seva nova activitat va haver de superar certa 
fredor del personal de la Càtedra, que ja tenia una inèrcia de funciona-
ment i veia en la nova Catedràtica una desconeguda que podia canviar 
els seus esquemes. La seriositat en el treball, experiència docent i bon 
fer de la Dra. Rosaura Farré va capgirar en poc temps aquesta situació, 
creant un grup de treball efi cient en la recerca i entre els quals regnava 
una sincera amistat.

Els mitjans disponibles en la Càtedra eren molt limitats i això repre-
sentava una difi cultat seriosa per els seus propòsits de recerca. Aquest 
problema es pogué superar al comptar amb la col·laboració de l’ Ins-
titut d’Agroquímica i Tecnologia dels Aliments de València que va 
autoritzar la utilització dels seus instruments per les recerques de la 
Càtedra. 

Els primers treballs seguiren en la línia de determinació del contin-
gut de metalls en els aliments i la infl uència dels diferents factors que 
poden modifi car-los. Amb el temps les línies de recerca es van anar 
ampliant cobrint nous camps de la Ciència dels Aliments, tals com es-
tabilitat de matèries primeres i productes fi nals, alimentació infantil, 
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biodisponibilitat de minerals, tòxics i antioxidants mitjançant estudis in 
vitro amb diàlisis i cultius cel·lulars, que donaren lloc a tesis doctorals i 
publicacions de molt bona qualitat que anaren augmentant el prestigi 
de l’escola que dirigia la Dra. Farré.

La qualitat de les publicacions li obriren les portes a interessants col-
laboracions amb altres Centres i Laboratoris del país i de l’estranger 
i amb empreses del ram de l’alimentació, sent molt important la col-
laboració amb l’empresa Hero Espanya SA que es va iniciar l’any 1996 
i segueix encara en l’actualitat. També li comportaren la participació 
en accions europees tals com els programes FLAIR i COST.

Paral·lelament a la seva activitat investigadora desenvolupava també 
una destacada activitat docent, principalment a la Facultat de Farmà-
cia, però també en el màster de la Universitat Politècnica de València 
(UPV), en el curs d’especialització en tecnologia dels aliments que im-
partia l’ Institut d’Agroquímica i Tecnologia dels Aliments de València 
i en cursos que organitzaven els Col·legis de Farmacèutics de València 
i d’Alacant.

Una fi ta important d’aquesta activitat docent va ser l’inici dels estudis 
de segon cicle de Ciència i Tecnologia dels Aliments, que varen orga-
nitzar conjuntament les Universitats de València (UV) i Politècnica de 
València (UPV); malauradament i a pesar de l’èxit de la primera pro-
moció d’aquesta nova llicenciatura, les dues Universitats no pogueren 
continuar, en les següents promocions, la seva col·laboració i hagueren 
de impartir per separat aquesta llicenciatura. 

Un aspecte que també cal destacar de la seva activitat a la Universitat 
de València, és la seva participació en la gestió universitària, al accep-
tar càrrecs de responsabilitat tals com el de vicedegana de la Facultat 
de Farmàcia i el de cap del departament interfacultatiu de Medicina 
Preventiva, Salut Pública, Bromatologia, Toxicologia i Medicina Legal 
de nova creació.

La seva situació familiar, fi lla única pares ja grans i amb problemes de 
salut li varen crear la necessitat de tornar a Barcelona. La Universitat 
de Valencia li concedí una comissió de serveis i al setembre de 2006 
s’incorporà a la direcció de la Fundació CESNID i del Centre d’Ense-
nyament Superior de Nutrició i Dietètica de Barcelona. 
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Aquesta nova activitat li va permetre establir la seva residència a Bar-
celona, satisfent les seves necessitats familiars i, al mateix temps, recu-
perar vells contactes amb societats i institucions que la distància havia 
deixat una mica somorts.

Després de més de 25 anys de prestar serveis a la Universitat de Valèn-
cia amb dedicació exclusiva, la necessitat de fer costat a la seva mare ja 
vídua, la fa acollir a l’oferta de prejubilació de la dita universitat. El fet 
de residir a Barcelona no ha signifi cat de cap manera deixar de man-
tenir un estret contacte amb el seu equip de recerca de la Universitat 
de València.
 
La seva extensa i valuosa activitat científi ca ha donat com a resultat 
més de 150 articles en revistes indexades de bona qualitat en les àrees 
de coneixement a les que pertanyen.

La direcció de 33 tesis doctorals entre les que cal destacar les de Reyes 
Barberà, M. Jesús Lagarda i Amparo Alegría que avui són professores 
al departament de València i components de l’equip que es va formar en 
els inicis de la seva estada a aquesta universitat.

Són a destacar la formació d’un equip de recerca efi cient i ben avingut 
adscrit a Universitat de València, l’obtenció d’importants ajudes a la 
recerca de la CAICIT, la CICYT i la Generalitat Valenciana i la partici-
pació en més de 100 Congressos i Reunions Científi ques, actuant com a 
organitzadora en alguns d’ells tals com SENBA (València 1998), SEN 
(Sitges 2009) i FESNAD (Barcelona 2010).

La Dra Rosaura Farré és membre fundadora de l’Associació Catalana 
de Ciències de l’Alimentació, membre de la Asociación de Científi cos 
y Tecnólogos de los Alimentos de València de la que en va ser presi-
denta. Actualment és presidenta de la Sociedad Española de Nutrición 
i forma part del comitè científi c de la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición.

No voldria acabar aquesta presentació sense felicitar a la família de la 
nova acadèmica, i molt particularment a la seva mare, pel brillant cur-
rículum de la seva fi lla i per les característiques del seu caràcter exigent 
i responsable en el treball i al mateix temps afable en el tracte i molt 
sensible als valors de l’amistat i de la companyonia. Estic segur que en 
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el bon caràcter i el saber fer de la seva fi lla, ella com a mare algun mèrit 
hi ha de tenir.

Crec que la meva exposició, necessariament breu, posa en evidència 
que l’ingrés de la Dra. Rosaura Farré Rovira representa un gran enri-
quiment de la nostra Acadèmia, que des d’avui és també la seva.
Sols em queda demanar al nostre President que vulgui donar-li la pa-
raula per que ens exposi el seu discurs que versarà sobre el tema “Bi-
odisponibilitat de Components Minoritaris dels Aliments: Nutrients i 
Compostos Bioactius”.

Moltes gràcies per la seva atenció.
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Excel·lentíssim Senyor President de la Reial Acadèmia de 
Farmàcia de Catalunya
Molt Il·lustres Senyores i Senyors Acadèmics
Benvolguts companys i amics
Senyores i senyors

En primer lloc vull agrair als il·lustres acadèmics Jordi de Bolós, Josep 
Iglesias i Jaume Piulats haver-me proposat com a membre de l’Acadè-
mia. En aquest agraïment també hi vull incloure el Dr. Josep M. Ventu-
ra pel paper que ha tingut en la meva presència avui aquí. 

Al Dr. Jordi de Bolós li agraeixo de forma especial haver acceptat fer la meva 
presentació i em fa una il·lusió especial pel motiu que aviat comentaré. 

Quan vaig acabar els estudis de la llicenciatura de Farmàcia mai no 
em va passar pel cap pensar que un dia ingressaria a la Acadèmia de 
Farmàcia, un fet que avui es produeix.

A tall de presentació he de dir que sóc barcelonina i que vinc d’una 
família de forners. Quan de petita em preguntaven què volia ser de 
gran deia que farmacèutica encara que a casa no hi havia cap tradició. 
En aquest moment he d’agrair als meus pares l’interès que sempre van 
mostrar pels meus estudis, la disciplina del treball que em van saber 
inculcar i l’autonomia que em van proporcionar malgrat ser fi lla única. 
A ells, doncs, moltes gràcies.

Quan va ser el moment de triar els estudis em vaig decantar per la 
Farmàcia perquè incloïa assignatures (en aquell temps en dèiem així) 
relacionades amb els aliments. Probablement el contacte diari i directe 
amb el pa havia infl uït en el meu interès per l’alimentació mentre que 
alhora podia fer realitat el desig de quan era nena. 

Em vaig incorporar a la Facultat de Farmàcia de Pedralbes l’any 1965, 
després del curs comú a l’edifi ci central de la plaça Universitat. A la 
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Facultat vaig retrobar el Dr. Jordi de Bolós que havia estat el meu pro-
fessor de química a l’escola Isabel de Villena i que em va ensenyar què 
era un equivalent químic. Ell no sabrà mai prou el servei que aquest 
ensenyament m’ha fet al llarg de la vida. 

El professor Francisco Moreno Martín i la doctora Carmen de la Torre 
són els professors que han infl uït més en el meu futur. A ells em vaig 
adreçar en acabar la carrera amb la intenció de fer una tesina. Aquest 
pas determinaria el meu futur professional. Mai m’havia passat pel cap 
ser professora d’universitat i he de dir que la circumstància que ho 
determinà va ser el fet de trobar-me en el lloc adequat en el moment 
oportú. Tot i això, avui puc dir que he viscut la meva vida professional 
amb plena dedicació, interès i satisfacció. Moltes gràcies al professor 
Moreno Martín pel seu mestratge i a la doctora de la Torre per la dedi-
cació i el guiatge que em van dispensar en els meus primers passos per 
la vida universitària. En els meus inicis en la recerca també va tenir-hi 
una contribució important el professor Claude Costes que va dirigir els 
treballs de la meva tesi doctoral a l’Escola Nacional d’Agronomia de 
Grignon, a França. A ell també he de manifestar el meu agraïment.

Un cop acabada la tesi vaig tornar a la càtedra d’Anàlisi Química, 
Bromatologia i Toxicologia on em vaig iniciar en la docència, princi-
palment en classes pràctiques. Recordo els companys d’aquella època: 
Josep Boatella, María Comas, Isabel Méndez, Xavier Miquel, Martí 
Pujol, Eduardo López, Leandro Lugar i María Xirau i també els ales-
hores estudiants Ana Isabel Castellote, Rafael Codony, Montserrat 
Domenech, Carmen López, Isabel Messeguer, Joan Permanyer, Mag-
da Rafecas, Josep Rodas i tant d’altres, alguns dels quals avui són aquí. 
Amb ells vaig començar la direcció de treballs. En aquest punt he de 
fer menció especial de la doctora Susana Buxaderas, autora de la pri-
mera tesi doctoral que vaig dirigir. 

El curs 1977 vaig emprendre l’aventura d’anar a Sevilla a impartir Bro-
matologia i Toxicologia als estudiants de la primera promoció de la Fa-
cultat de Farmàcia, allà vaig tenir l’oportunitat d’explicar el programa 
sencer de l’assignatura i de fer bons amics. Compartia despatx amb el 
Dr. Agustin García Asuero que fa poc va llegir el discurs d’ingrés en 
aquesta Acadèmia. 

Un cop acabat el curs torno a Barcelona. Amb poc temps de diferència 
faig les oposicions a professor adjunt i a professor agregat i durant els 
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cursos (1977-78; 1978-79 i 1980-81) imparteixo Anàlisi Química a la 
Facultat de Farmàcia de Barcelona. Davant de la incertesa del futur 
dels professors agregats opto a la càtedra d’Anàlisi Química, Broma-
tologia i Toxicologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de 
València on he desenvolupat la major part de la meva vida acadèmica 
i professional.
 
Els més de 25 anys d’estada a València, les difi cultats a vèncer en una 
facultat en les primeres etapes, amb medis limitats, però sobretot per 
les persones amb qui he treballat i amb qui he aconseguit superar els 
problemes, em fan considerar aquella institució com la meva facultat. 
Ara, ja jubilada, quan hi torno m’hi sento sempre a casa. 

Entre els meus companys de la primera etapa he de mencionar en pri-
mer lloc les meves benvolgudes companyes Reyes Barberá, M. Jesús 
Lagarda i Amparo Alegría que, per aquest ordre, foren les primeres te-
sis doctorals d’aquesta etapa i amb qui vaig començar els estudis sobre 
els minerals gràcies a la bona voluntat de Dr. Enrique Tortosa, alesho-
res director de l’ Institut d’Agroquímica i Tecnologia dels Aliments de 
València, que ens permeté utilitzar la instrumentació necessària per 
mesurar cobalt, crom i níquel i començar una línia de recerca sobre els 
elements minerals. 

La llarga trajectòria docent i de recerca a la Universitat de València ha 
permès el meu desenvolupament professional, millorar (o almenys així 
ho crec) la meva capacitat docent i de relació amb els meus companys 
i la societat. En ser pràcticament impossible anomenar els companys 
de tot aquest període em limitaré als més antics Carmen Escriba, Gui-
llermina Font, Anna Frígola, Jordi Mañes, Juan Carlos Moltó i tants 
d’altres que farien la llista interminable. Moltes gràcies a tots.

El meu interès han estat els aliments, els nutrients i altres components 
dels aliments i el paper que juguen en l’organisme. Els estudis inicials 
de determinació dels continguts d’elements minerals dels aliments em 
van portar a avaluar l’aportació dietètica total i més endavant a esti-
mar l’estat nutricional en minerals de l’organisme mitjançant el me-
surament de biomarcadors i, ja fi nalment, a l’estudi i l’avaluació de la 
biodisponibilitat mineral i d’altres components de la dieta, i és aquest 
darrer tema el que he triat per al discurs d’entrada a la Reial Acadèmia 
de Farmàcia de Barcelona ja que considero que és representatiu de la 
meva tasca i vaig pensar que podia ser d’interès general.
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1. Introducció

Els patrons alimentaris actuals, amb les defi ciències i els excessos de 
nutrients que comporten i la detecció mitjançant assaigs in vitro de 
propietats benefi cioses per a la salut de components minoritaris dels 
aliments, plantegen reptes importants a les ciències de l’alimentació 
i la nutrició i, en conseqüència, també a la indústria alimentària. Les 
administracions públiques i/o les societats científi ques tenen el repte 
d’establir recomanacions nutricionals que garanteixin la satisfacció de 
les necessitats i, si és possible, contribueixin a millorar la salut en les 
condicions de vida actuals. 

Des fa uns anys, l’objectiu de l’alimentació ha passat de subministrar 
aliments sufi cients per proporcionar les aportacions d’energia i nu-
trients necessaris per satisfer els requeriments nutricionals i revertir 
els símptomes de defi ciència, a proveir components dels aliments (nu-
trients i compostos bioactius) en quantitat i de qualitat sufi cients per 
acomplir les necessitats de l’organisme, millorar la salut i el benestar 
i reduir el risc de malalties. Aquest fet porta a replantejar les recoma-
nacions relatives a les aportacions de nutrients i components bioactius 
necessàries per gaudir d’un estat nutricional òptim.

La proposta d’ingestes recomanades de nutrients i compostos bioac-
tius ha de tenir en compte els requeriments de l’organisme i la biodis-
ponibilitat (BD) dels compostos proporcionats per satisfer-les perquè 
només s’utilitza una fracció del nutrient/compost bioactiu ingerit. 

Conèixer la BD és bàsic per estimar la quantitat d’un determinat nu-
trient que s’ha d’aportar per satisfer els requeriments, en especial en 
el cas dels nutrients minoritaris, perquè les aportacions són baixes i les 
defi ciències amb conseqüències greus per a la salut es distribueixen per 
tot el món. A més, es poden produir interaccions complexes entre els 
nutrients minoritaris o amb altres components de la dieta que poden 
afectar de forma positiva o negativa la BD. Per aquesta raó, la majoria 
d’estudis de BD corresponen a minerals i vitamines i els més recents 
inclouen compostos bioactius dels aliments com els carotenoides i els 
polifenols. 

Entre els elements minerals essencials minoritaris destaquen pel seu 
interès i una baixa o relativament baixa BD, el ferro i el zinc. La BD 
també té un paper destacat en la toxicitat d’elements com l’arsènic i el 
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mercuri per la infl uència sobre la toxicitat de la forma química en què 
es troben.

Pel que fa als compostos bioactius dels aliments, les etapes inicials 
d’avaluació, en general per mètodes in vitro, van estar centrades en 
l’estudi de les propietats benefi cioses per a la salut amb resultats que 
sovint han creat expectatives sense tenir en compte si un cop a l’orga-
nisme, els compostos són absorbits i el cos els utilitza. Superada aques-
ta primera etapa s’ha vist la necessitat d’estudiar la BD per avaluar 
el comportament del compost o dels seus metabòlits a l’organisme. A 
aquest punt s’hi suma la recerca i el disseny d’aliments funcionals i 
l’obligació de demostrar-ne les propietats en l’organisme, etapa que ha 
proporcionat un nou impuls als estudis de BD.

2. Biodisponibilitat (BD), bioaccessibilitat (BA) i bioactivitat (BC)

La defi nició de biodisponibilitat (BD) varia segons l’àrea d’aplicació 
(alimentació, edafologia, farmacologia...). En alimentació i nutrició, la 
BD es refereix a la fracció de nutrient o de compost bioactiu disponi-
ble per a la utilització en les funcions fi siològiques o per a l’emmagat-
zematge (Fairweather-Tait, 1993). És la mesura de la quantitat total 
de nutrient que l’organisme utilitza realment en les funcions corporals 
normals (Benito i Miller, 1998) o la fracció d’element ingerit que es 
dissol, s’absorbeix al tracte gastrointestinal i arriba a la circulació sis-
tèmica (Caussy, 2003).

Conèixer la BD és essencial per avaluar l’efi càcia dels nutrients i dels 
components bioactius. Depèn de la digestibilitat de l’aliment, de l’ab-
sorció del nutrient i de la capacitat de l’organisme per utilitzar-lo en les 
funcions metabòliques. Així, doncs, la BD d’un nutrient, en aquest cas 
un element mineral, és el resultat de tres etapes (Wienk et al., 1999): 

a) Digestibilitat i solubilitat de l’element en el tracte intestinal
b) Absorció de l’element i transport en la circulació
c) Incorporació des la circulació a l’entitat funcional

En la primer etapa (a) els factors dietètics (aportació de l’element, for-
ma química, solubilitat i altres components de la dieta amb els quals 
pot interaccionar) són els principals determinants de la BD per la in-
fl uència que tenen en l’absorció. Mentre que en les dues últimes (b i 
c) són els factors fi siològics: l’edat, els possibles defectes genètics, els 
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estats patològics, la fl ora intestinal i la capacitat individual d’adaptació 
a les aportacions de nutrients els que exerceixen una major infl uència 
en l’absorció i el metabolisme dels minerals. Resumint, la BD depèn 
del mateix nutrient, del tipus d’aliment, de la presència en el tracte in-
testinal d’altres components de l’aliment/dieta i de l’estat de la persona 
que el rep. 

Pel que fa als medicaments, la Food and Drug Adminstration (FDA) 
dels EUA defi neix la BD com “la velocitat i el grau amb què el principi 
actiu del medicament s’absorbeix i està disponible en el punt d’acció” 
(Shi i Le Margue, 2000). Aquesta defi nició també és vàlida per als com-
postos bioactius dels aliments la BD dels quals inclou la disponibilitat 
per a l’absorció, el metabolisme, la distribució als teixits i també la bi-
oactivitat (BC).

La mesura de l’alliberament i de la bioactivitat (BC) d’un component 
dels aliments o d’un medicament en uns punts concrets de l’activitat 
biològica de l’organisme suscita problemes pràctics i ètics i per això, 
habitualment, la BD es defi neix com la fracció de la dosi oral del com-
post original o dels seus metabòlits actius que arriba a la circulació sis-
tèmica i es deixa de banda la BC. El resultat és que la BD es relaciona 
més amb la bioaccessibilitat (BA) i si bé ambdues (BD i BA) s’utilitzen 
indistintament, la biodisponibilitat (BD) també inclou la bioactivitat 
(BC). 

La taula 1 mostra les defi nicions dels termes més usats en relació amb 
la utilització d’un nutrient que fa l’organisme.

La bioaccessibilitat (BA) es defi neix com la fracció d’un compost que 
en el tracte gastrointestinal s’allibera de la matriu aliment i està dispo-
nible per a l’absorció intestinal (Benito i Miller, 1998) o la quantitat 
de nutrient ingerit que queda disponible per a l’absorció en el tracte 
intestinal després de la digestió (Hedren et al., 2002). 
La BA inclou una sèrie de fets que s’esdevenen durant la transforma-
ció digestiva dels aliments en components assimilables per a l’orga-
nisme, l’absorció en les cèl·lules de l’epiteli intestinal i el metabolisme 
presistèmic (intestinal i hepàtic). La composició de l’aliment i les inte-
raccions, positives o negatives, entre els components infl ueixen en la 
BA d’un determinat nutrient o compost bioactiu. 
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Taula 1. Defi nicions utilitzades amb relació a l’ús d’un nutrient ingerit (Parada 
i Aguilera, 2007)

Biodisponibilitat 
(BD)

Fracció del nutrient ingerit disponible 
per ser utilitzat en les funcions fi siològi-
ques normals i per a l’emmagatzematge.

Bioconversió
Fracció de nutrient biodisponible que 
es converteix en forma activa

Bioefi càcia Fracció de nutrient ingerit que té un efecte nutritiu

Bioaccessibilitat 
(BA)

Fracció que s’allibera de la matriu aliment i 
està disponible per a l’absorció intestinal (usu-
alment es mesura per mètodes in vitro)

Bioequivalència 
(BE)

No hi ha cap diferència signifi cativa en la taxa 
i el grau en què dos ingredients actius admi-
nistrats a la mateixa dosi molar i en condicions 
similars, estan disponibles en el punt d’acció

BD i BA no són equivalents, habitualment la BD es mesura per deter-
minació del contingut del compost al plasma (assaig in vivo) de mane-
ra que factors com la variabilitat individual, l’estat fi siològic, la dosi i la 
presència d’altres components de l’aliment entren en joc. Encara que 
tot el nutrient ingerit és potencialment bioaccessible, de fet gairebé 
cap nutrient es converteix totalment en una forma absorbible durant 
la digestió (Faulks i Southon, 2005). 

També hi ha models experimentals que proporcionen dades de BD i 
una visió general de l’efi càcia del procés, però no permeten diferenciar 
entre la BD i la BA i l’assimilació.

La bioactivitat (BC) inclou esdeveniments relatius a la forma en què el 
compost bioactiu es transporta i arriba al teixit diana, com interacciona 
amb les biomolècules, el seu metabolisme o biotransformació, la síntesi 
d’un biomarcador i la resposta biològica. Les mesures de BC es basen 
principalment en els fets que tenen lloc en la interacció entre el com-
post bioactiu i les biomolècules. El resultat d’aquesta interacció és un 
metabòlit, senyal o resposta que es continuarà modulant i amplifi cant 
fi ns a produir la resposta fi siològica sistèmica, en aquest cas un efecte 
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benefi ciós per a la salut. Les declaracions de salut (EU 1924/2006) en 
un aliment es basen en estudis de bioactivitat (BC). 

Els estudis de BC d’un compost bioactiu impliquen conèixer prèviament 
la seva BA o sigui si el compost s’absorbeix tal qual o si es metabolitza, i 
s’han de fer amb la forma química en què s’absorbeix. 

Conèixer la BD d’un nutrient o compost bioactiu concret és necessari 
per: 

- Fixar les quantitats de nutrients a aportar per satisfer els requeri-
ments, en especial quan l’absorció depèn de la forma química pre-
sent i/o es modifi ca per la presència d’altres components de l’ali-
ment/dieta.

- Seleccionar les millors fonts dietètiques d’un nutrient o component 
bioactiu.

- Preparar suplements o complements alimentosos útils per comba-
tre les defi ciències. 

- Desenvolupar aliments funcionals. Conèixer la BD és un factor 
clau per a la proposta d’aliments o fórmules que al·leguin un bene-
fi ci per a la salut derivat del contingut en compostos bioactius.

Sovint el pas dels requeriments fi siològics als dietètics exigeix fer can-
vis  per tenir en compte els factors específi cs de la dieta d’un deter-
minat país o regió i de les persones que hi viuen. El patró alimentari 
determina el tipus de dieta i o d’aliment, la forma química del nutrient, 
les interaccions entre nutrients i/o compostos orgànics i les tècniques 
habituals de preparació dels aliments, factors que infl ueixen en la BD. 
Pel que fa a l’individu, s’ha de diferenciar entre els factors intestinals i 
els sistèmics. La disminució de la secreció de sucs gàstrics i/o del factor 
intrínsec i les alteracions de la permeabilitat de la mucosa intestinal, 
són exemples de factors intestinals que infl ueixen en l’absorció d’al-
guns nutrients, però que sovint no s’han pres en consideració a l’ho-
ra d’establir els requeriments dietètics. Entre els factors sistèmics a 
considerar hi ha l’estat nutricional individual, l’edat, el sexe, l’ètnia, el 
genotip i l’estat fi siològic (embaràs o lactació), així com les malalties 
cròniques o infeccioses agudes. Actualment hi ha grans diferències en 
les adaptacions que s’han fet per transformar els requeriments fi sio-
lògics en dietètics fi ns i tot en països amb patrons alimentaris similars 
(Gibson, 2007).
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2.1. Infl uència de la preparació dels aliments en la BD dels components 

En la majoria de casos, la BA i la BD d’un nutrient depenen de les pro-
pietats físiques de la matriu aliment que infl ueixen en l’efi ciència física, 
enzimàtica i química del procés de digestió (Boyer i Liu, 2004).

La disrupció de la matriu i/o de la microestructura que es forma durant 
l’elaboració dels aliments infl ueix en l’alliberament, la transformació i 
la posterior absorció d’alguns nutrients en el tracte intestinal. Els can-
vis en la microestructura de l’aliment que es produeixen durant l’ela-
boració i la ingestió són importants per a les interaccions matriu-nu-
trient i l’efecte sobre la BD d’alguns nutrients seleccionats. Per aquest 
motiu, sovint els extractes de molècules bioactives i de microorganis-
mes benefi ciosos es protegeixen durant el trànsit intestinal mitjançant 
una encapsulació amb materials expressament seleccionats (Parada i 
Aguilera, 2007).

Les taules de composició dels aliments especifi quen els continguts de 
nutrients dels aliments, però no la fracció del nutrient ingerit que un 
cop absorbida queda disponible per al desenvolupament de l’activitat 
fi siològica. El coneixement exacte de la BD d’un nutrient/component 
bioactiu d’un aliment no és fàcil perquè en un mateix aliment pot va-
riar per les condicions d’elaboració, la presència d’altres components 
amb els quals interacciona i que poden funcionar com a potenciadors 
o inhibidors, la formació de compostos de metabolització lenta, etc. En 
alguns nutrients s’ha vist que l’estat de la matriu alimentària quan es 
tracta d’aliments no processats o la microestructura en els processats, 
pot afavorir o per contra impedir la resposta nutricional in vivo. La 
microestructura de l’aliment pot infl uir en la captació de nutrients per 
les cèl·lules intestinals i, per tant, en la presència en el plasma. S’han 
assenyalat efectes de la matriu en la BD de proteïnes i polisacàrids, 
minerals i més recentment dels compostos fi toquímics (Parada i Agui-
lera, 2007).

La BD és un factor a tenir en compte quan s’avalua la qualitat d’una 
dieta pel que fa a micronutrients, en especial en dietes en què els ve-
getals són majoritaris. Per millorar la BD dels micronutrients d’aquest 
tipus de dietes s’han utilitzat diferents mètodes domèstics tradicionals 
de preparació i elaboració d’aliments que inclouen tractaments tèr-
mics, mecànics, remull, fermentació i germinació o obtenció de malt, 
amb l’objectiu d’incrementar l’accessibilitat fi sicoquímica dels micro-
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nutrients, reduir el contingut d’antinutrients, per exemple, els fi tats, o 
incrementar els dels compostos que la poden millorar. Per garantir un 
efecte positiu i signifi catiu sobre la BD pot caldre aplicar més d’una 
estratègia com ja s’ha demostrat en intervencions a llarg termini (Hotz 
i Gibson, 2007).

2.2. Mètodes per mesurar la biodisponibilitat (BD), la bioaccessibilitat 
(BA) i la bioactivitat (BC)
 
Per determinar la biodisponibilitat (BD) i/o la bioaccessibilitat (BA) 
dels nutrients s’utilitzen estudis in vivo (en humans o en animals) i 
assaigs in vitro simulats al laboratori. 

Els mètodes in vivo proporcionen informació directa de la BD i s’han 
aplicat a una gran varietat d’aliments i nutrients. Habitualment, me-
suren la resposta que es produeix quan un ésser humà o un animal 
ingereix un nutrient pur (natural o sintètic) i es compara amb la res-
posta que s’obté amb una dosi equivalent del nutrient procedent d’una 
font alimentària (Yeum i Russell, 2002). Els assaigs in vivo en humans 
podrien semblar la forma ideal de determinar la BA, però alguns tipus 
d’estudis no són assequibles per raons experimentals, els protocols rí-
gids que s’han d’aplicar en estudis en animals i en humans i restriccions 
ètiques (van het Hof et al. 2000a).

Entre els assaigs in vivo hi ha els estudis de balanç en els quals la quan-
titat absorbida de nutrient, de compost bioactiu o dels seus metabòlits 
s’estima per diferència entre les quantitats ingerides i les excretades. 
Els estudis de balanç, però, no permeten visualitzar els efectes de les 
diferents etapes de la digestió i l’absorció sobre els nutrients o compos-
tos bioactius dels aliments (Fernández-García et al., 2009).

També s’avaluen els canvis de continguts en els teixits, en concret en 
plasma, amb relació al temps (per exemple, durant el període postpran-
dial). Aquestes mesures proporcionen tres paràmetres cinètics: l’àrea 
sota la corba (AUC), la concentració plasmàtica màxima (Cmax) i el 
temps (tmax) necessaris per assolir la Cmax. L’AUC és una mesura 
del grau d’absorció mentre que la Cmax i el tmax indiquen la taxa 
d’absorció (Heacock et al., 2004; Manach et al., 2005). Un altra forma 
d’avaluar la BA consisteix a mesurar la concentració plasmàtica del 
component durant un període de temps (dia o setmana) de consum 
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continuat d’un aliment determinat (van het Hof et al., 1999; Richelle et 
al., 2002). En aquest cas, els paràmetres d’interès són: la Csat (valor en 
què la concentració es manté constant en el temps) i el tsat (temps ne-
cessari per assolir el Csat). Aquests mètodes s’han utilitzat en animals 
d’assaig i en humans per determinar l’absorció d’hidrats de carboni, 
minerals, vitamines, compostos fi toquímics, etc.

Entre els avantatges dels estudis in vivo hi ha el proporcionar mostres 
de mida sufi cient per estudiar la farmacocinètica i la possibilitat de 
seleccionar la mostra de poblacions diana. Els principals inconvenients 
són un alt grau de variabilitat interindividual que prové de diferències 
en l’estat fi siològic i la possible interacció entre el nutrient i altres com-
ponents de la dieta. En els assaigs amb animals, els principals inconve-
nients són: un rendiment baix; l’avaluació global dels factors implicats 
en la BA; els dubtes sobre la importància que els resultats puguin tenir 
per als éssers humans tenint en compte les diferències en els requeri-
ments, el metabolisme, la capacitat digestiva i la sensibilitat als factors 
dietètics; la manca de patrons de referència útils per comparar les da-
des procedents de diferents laboratoris; els cost elevat i els factors ètics. 
L’esforç que requereixen els estudis en humans, la seva complexitat i el 
cost han afavorit el desenvolupament de models animals i de mètodes 
in vitro, aquests darrers molt útils per al cribratge (Sandberg, 2005).

Els mètodes in vitro són ràpids, segurs i no tenen les restriccions ètiques 
dels assaigs in vivo raons per les quals són molt utilitzats. Els sistemes 
in vitro simulen les condicions fi siològiques i la seqüència d’esdeve-
niments que tenen lloc durant la digestió en el tracte gastrointestinal 
humà. En una primera etapa s’actua sobre l’aliment i es reprodueixen 
fi ns on és possible les condicions fi sicoquímiques en què es desenvo-
lupa la digestió en les tres zones del sistema digestiu (boca, estómac i 
intestí). Les principals característiques del mètode gastrointestinal in 
vitro són la temperatura, l’agitació i la composició química i enzimàtica 
de la saliva i dels sucs gàstric, duodenal i biliar. Es consideren models 
estàtics o bioquímics els que no reprodueixen els processos físics que 
tenen lloc in vivo (masticació, mescla, hidratació, peristaltisme). Men-
tre que els models dinàmics imiten els processos físics in vivo i hi inclo-
uen variables com els canvis de viscositat dels digerits, la reducció de la 
mida de la partícula, la difusió i el repartiment dels nutrients. 

El model de digestió gastrointestinal permet monitoritzar nutrients i 
compostos bioactius i veure si els afecten les condicions de la digestió 
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(pH, enzims) o possibles interaccions amb d’altres components dels 
aliments (fi bra, succedanis del sucres o del greix) que poden infl uir en 
l’efi ciència de la digestió. El resultat és un digerit o preparació intesti-
nal. Per analitzar el contingut lipofílic que s’ha incorporat efectivament 
a les micel·les, es pot aïllar la fracció micel·lar per ultracentrifugació. 

La segona etapa consisteix a determinar la quantitat de nutrient o 
de compost bioactiu del digerit assimilat per la mucosa intestinal. En 
aquest punt hi ha diferents opcions disponibles incloent-hi mètodes in 
vivo (perfussió intestinal), tècniques ex vivo i models amb cultius cel-
lulars. Aquests es proposaren per primer cop a la dècada dels 90 del 
segle passat per estudiar el pas dels principis actius del medicaments a 
través de la mucosa intestinal. Es fa un cultiu d’una monocapa de cèl-
lules sobre un fi ltre que separa dues plaques amb concavitats. A la capa 
superior s’hi deposita la dissolució donadora (conté una fracció de di-
gerit) i a la inferior la dissolució acceptora, en aquesta es determina 
el nutrient o compost bioactiu per avaluar l’efi càcia de l’absorció. Per 
simular la mucosa intestinal s’utilitzen diferents línies cel·lulars que 
mostren característiques particulars pel que fa al grau d’expressió dels 
transportadors, adequació per a la transfecció, temps i manteniment 
del cultiu. 

El model amb cèl·lules Caco-2 s’ha utilitzat per avaluar el transport 
actiu d’àcids biliars, vitamines, aminoàcids, minerals i compostos fi to-
químics. Els models cel·lulars tenen alguns inconvenients i limitacions, 
principalment des del punt de vista analític perquè requereixen tèc-
niques sensibles i específi ques per evitar les possibles interferències 
provocades pel mateix cultiu i el mitjà de transport (Verwei et al., 2005; 
Parada et al., 2007, Fernández-García et al., 2009). Un problema im-
portant encara per resoldre és la transformació en el tracte intestinal 
(per exemple, pels bacteris del còlon) dels nutrients en metabòlits, for-
ma activa en què s’absorbeixen, és a dir la biodisponible.

Els assaigs in vitro ofereixen els avantatges següents: bon rendiment 
quan s’utilitzen com a eina de cribratge, proporcionen informació so-
bre l’efi ciència de cada una de les etapes de la digestió/fase d’absorció 
i mecanismes de transport, permeten un millor control de les variables 
d’assaig, validació i estandardització amb materials de referència, cost, 
automatització i miniaturització. Entre els inconvenients cal esmentar: 
la necessitat d’una validació amb dades de BD procedents d’assaigs 
in vivo, en especial quan es vol demostrar l’efi càcia de la formulació 



28

dels aliments per a la població diana, la impossibilitat de reproduir de 
forma completa la situació dinàmica de l’intestí en models bioquímics 
que tampoc tenen en compte l’efecte de la microfl ora intestinal ni del 
metabolisme hepàtic (Fernández-García et al., 2009). Són de gran uti-
litat per a generar idees i desenvolupar hipòtesis, però els resultats que 
proporcionen tenen limitacions i són insufi cients per adoptar decisions 
relatives a les polítiques d’enriquiment dels aliments, la selecció de va-
rietats vegetals de cultius o el desenvolupament de productes nous en 
la indústria alimentaria, que fi nalment requereixen estudis en humans 
(Fairweather-Tait et al., 2005).

Els estudis in vitro poden servir per establir els efectes i la importància 
dels diferents factors en la BA del compost bioactiu i proporcionar una 
anàlisi a fons de la infl uència de la composició de la matriu aliment 
en el procés de digestió. El punt fort dels assaigs in vitro radica en la 
coherència entre els resultats obtinguts i els que provenen dels assaigs 
in vivo.

La majoria dels protocols gastrointestinals in vitro utilitzats per es-
timar la bioaccessibilitat (BA) dels elements minerals es basen en el 
desenvolupat per Miller et al. (1981) que mesura la dialitzabilitat de 
l’element després d’una digestió gastrointestinal simulada amb pepsi-
na en l’etapa gàstrica seguida d’una fase intestinal amb pancreatina i 
sals biliars. El procediment s’ha aplicat a suplements minerals, aliments, 
mescles d’aliments i àpats complets. En un estudi interlaboratori asso-
ciat al projecte FLAIR es va comprovar que l’ajust del pH és un dels 
paràmetres crítics de la digestió intestinal (Luten et al., 1996).

La incorporació al model gastrointestinal de cèl·lules Caco-2, cultiva-
des en un suport sòlid o microporós, permet avaluar la solubilitat, la di-
alitzabilitat (BA) i la captació per les cèl·lules intestinals. Les cèl·lules 
Caco-2 es diferencien de forma espontània, estructural i funcional de 
manera que es poden assimilar als enteròcits madurs (Hidalgo et al., 
1989) i permeten estimar l’absorció mineral mesurant la captació i el 
transport cel·lular (Ekmekcioglu, 2002). El cost baix i l’àmplia accep-
tació de la línia cel·lular Caco-2 fan d’aquest model una alternativa 
atractiva en els estudis en animals i una eina valuosa a emprar de for-
ma conjunta amb els assaigs en humans. Tanmateix, malgrat l’aparent 
senzillesa l’obtenció de bons resultats en els assaigs interlaboratori de-
pèn de l’experiència dels tècnics i de la disponibilitat d’instal·lacions de 
cultius cel·lulars que compleixin les condicions adients (Sharp, 2005).
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La fi gura 1 mostra l’esquema d’un model in vitro que inclou la digestió 
gastrointestinal simulada i la captació i transport per cèl·lules Caco-2.

Figura 1. Esquema d’un model in vitro que inclou una digestió gastrointestinal 
simulada i la captació i transport per les cèl·lules Caco-2
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3. Elements minoritaris essencials

Les defi ciències d’elements minoritaris estan àmpliament repartides 
per tot el món. Els principals grups de risc són les dones embarassades, 
els lactants, la gent gran i les persones obeses de qualsevol edat (García 
et al., 2009).

Els principals responsables d’aquestes defi ciències són els continguts 
baixos del micronutrient defi citari en els aliments bàsics de la dieta, les 
interaccions complexes entre els micronutrients i altres components de 
la dieta que infl ueixen de forma negativa en la BD i les necessitats in-
crementades d’aquests nutrients en determinades èpoques de la vida. 

La BD baixa del ferro i del zinc en les dietes a base de cereals i llegum 
contribueix de forma signifi cativa a la prevalença de la defi ciència nutri-
cional d’aquests elements en els països en desenvolupament.

Els estudis de bioaccessibilitat (BA) i de biodisponibilitat (BD) tenen 
interès pel que fa a ferro i zinc perquè l’ absorció és baixa i es modi-
fi ca per altres components de la dieta, factors que difi culten arribar 
als requeriments amb conseqüències importants per al creixement i el 
desenvolupament. 

Un bon coneixement de la BD del ferro i del zinc permetrà seleccionar 
millor les fonts dietètiques i trobar les formes més adequades per enri-
quir els aliments o utilitzar-los com a suplement.

3.1. Ferro

El ferro és un nutrient minoritari essencial per als éssers humans ne-
cessari per a la funció eritropoètica, el metabolisme oxidatiu i les res-
postes cel·lulars immunitàries. Les seves principals funcions fi siològi-
ques deriven de la presència de ferro a les estructures de la mioglobina 
i l’hemoglobina i de la participació que tenen en els processos de trans-
ferència d’electrons a la cadena respiratòria. 
El ferro es diferencia dels altres minerals en el fet que el seu balanç 
en l’organisme queda regulat per l’absorció i hi està tan estretament 
lligat que hi ha un equilibri entre el ferro dietètic que s’absorbeix (1-2 
mg/ dia) i les pèrdues corporals. Això fa que el turnover del ferro sigui 
essencial per satisfer els requeriments de l’eritropoesi (20- 30 mg/dia). 



31

Un augment dels requeriments, una disminució de les aportacions di-
etètiques i pèrdues incrementades de sang poden provocar defi ciència 
de ferro. Estudis recents expliquen com l’organisme regula les prote-
ïnes intestinals i hepàtiques claus en l’absorció i el metabolisme del 
ferro en resposta a variacions en l’estat nutricional (Muñoz et al., 2009; 
Hurrell i Egli, 2010). 

La defi ciència de ferro i l’anèmia que en resulta són probablement les 
de més àmplia distribució mundial ja que es dónen tant en països desen-
volupats com en els que estan en vies de desenvolupament. Les dones 
en edat fèrtil, les embarassades o lactants i els nens petits són els grups 
de població més afectats, especialment en aquests últims, però també 
a Europa. Factors com el tipus de contraceptius, la donació de sang o 
les pèrdues patològiques menors (hemorroides, sagnat ginecològic) aug-
menten considerablement les difi cultats per cobrir els requeriments de 
ferro. Malgrat que en diferents etapes de la vida només són necessaris 
d’1 a 3 mg de ferro absorbit al dia, sovint les aportacions dietètiques són 
insufi cients per manca d’aliments rics en ferro amb bona BD a les dietes, 
l’efecte derivat de la presència d’inhibidors i la falta de promotors de 
l’absorció. Les dones, en especial les adolescents amb dietes de valor 
energètic baix, i els vegetarians, en especial els vegetarians estrictes te-
nen un risc elevat de defi ciència de ferro (Hercberg et al., 2001; Gautam 
et al., 2008). 

Els lactants que presenten defi ciència de ferro durant els primers 6-12 
mesos de vida tenen grans probabilitats de patir efectes persistents de 
la defi ciència en l’edat adulta, efectes com retard signifi catiu en el de-
senvolupament del sistema nerviós central i modifi cacions de la mor-
fologia i la neuroquímica. Segons l’estadi de desenvolupament en què 
es produeix la defi ciència de ferro, és possible o no capgirar els efectes 
adversos, però l’èxit de la repleció sembla dependre de la duració i del 
moment en què es produeix la defi ciència. Actualment, es comencen a 
entendre els mecanismes d’acumulació de ferro al cervell i com es re-
distribueix. Les dades que hi ha en lactants humans indiquen una alte-
ració de la mielinització de la matèria blanca, canvis en el metabolisme 
de la monoamina en l’striatum i en la funció del hipocamp. Els estudis 
fets fi ns ara assenyalen la gestació i les primeres fases de la lactació 
com els períodes possiblement més crítics, en els quals la defi ciència de 
ferro causaria les lesions més persistents (Beard, 2008).
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La defi ciència de ferro està considerada un dels principals factors de 
discapacitat i mort arreu del món. S’estima que afecta dos bilions de 
persones i es produeix quan no és possible satisfer els requeriments 
fi siològics amb el ferro dietètic. Quan les dietes són monòtones i els ali-
ments majoritaris són els vegetals, circumstància que es dóna als països 
en vies de desenvolupament, la BD del ferro és baixa perquè es tracta 
de ferro no hemo i les conseqüències són una prevalença alta de la 
defi ciència amb costos sanitaris i econòmics elevats. Hi ha problemes 
en l’embaràs, el rendiment a l’escola és pobre i la productivitat laboral 
és baixa. La millor forma de lluitar contra aquesta situació és l’ús de 
suplements de ferro especialment destinats als grups de població en 
risc, enriquir els aliments en ferro o ambdues coses.

Les fórmules i els cereals enriquits en ferro per a lactants, l’enriquiment 
en ferro d’aliments bàsics en diferents països i l’ús de suplements de 
ferro durant l’embaràs han contribuït a disminuir la prevalença d’anè-
mia per defi ciència d’aquest element. La defi ciència de ferro es pot 
prevenir i controlar mitjançant: l’assessorament individual o familiar 
sobre una alimentació adequada en ferro durant la infància i més en-
davant, l’ús de suplements de ferro durant l’embaràs, el cribratge de les 
persones en funció del risc de patir defi ciència de ferro i el tractament 
i el seguiment de les persones en risc. Tot això contribuirà a reduir 
les manifestacions de defi ciència de ferro i a millorar la salut pública. 
Per altra banda, les proves que relacionen l’estat nutricional en ferro 
amb el risc de malaltia cardiovascular encara no justifi quen canvis ni 
en l’enriquiment dels aliments o ni en la pràctica mèdica si es pren en 
consideració que els benefi cis de garantir una ingestió adequada de 
ferro durant el creixement i el desenvolupament estan ben establerts 
(Hercberg et al., 2001). 

Pel que fa a l’enriquiment, els problemes tecnològics limiten el nom-
bre de compostos de ferro amb bona BD que és possible utilitzar. No 
obstant això, hi ha estudis que mostren l’efi càcia potencial d’aquest 
enriquiment en la prevenció i la correcció de la defi ciència nutricional. 
Una actuació efi caç requereix una avaluació prèvia de l’estat nutrici-
onal en ferro per valorar la necessitat d’enriquir els aliments i la mo-
nitorització dels resultats després de la intervenció. Altres possibilitats 
prometedores per millorar la qualitat nutricional del ferro dietètic són 
augmentar els continguts dels factors dietètics que n’afavoreixen l’ab-
sorció i/o disminuir el dels que la inhibeixen mitjançant cultius vegetals 
seleccionats i enginyeria genètica (Zimmermann i Hurrell, 2007). 
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3.1.1. Factors dietètics que infl ueixen en la BD del ferro

Un dels principals factors responsables de la defi ciència és la baixa BD 
del ferro dietètic en tractar-se d’un procés complex en el qual infl u-
eixen el contingut i l’espècie química de l’element i la presència d’al-
tres components del mateix aliment o de la dieta, que poden actuar de 
forma positiva (àcid ascòrbic, la carn, el peix i el pollastre) o negativa 
(calci i components dels vegetals, te i cafè [polifenols i fi tats]) sobre 
l’absorció (Jyothi Lakshmi et al., 2006).

Per la qual cosa la modifi cació de la dieta per augmentar els continguts 
dels components que afavoreixen l’absorció de ferro d’àpats amb BD bai-
xa és una estratègia efi caç per combatre la defi ciència nutricional. 

Formes de ferro. Els aliments contenen diferents formes de ferro, bà-
sicament ferro hemo i ferro no hemo que es diferencien en la BD. Els 
aliments d’origen animal contenen les dues formes mentre que en els 
vegetals predomina el ferro no hemo de menor BD i a més afectada 
pels factors dietètics que infl ueixen en l’absorció, si bé com es veurà a 
continuació alguns vegetals tenen compostos de ferro amb bona BD.

Aquest és el cas de la ferritina que es troba en petites quantitats als 
vegetals, però amb la possibilitat d’augmentar-ne els continguts per 
tècniques de fi tomillora dels cultius vegetals o inserint el gen de la fer-
ritina en aliments bàsics. Atès que cada molècula de ferritina pot fi xar 
milers d’àtoms de ferro, aquest podria ser un mètode sostenible per 
augmentar-ne el contingut als vegetals. A la ferritina, el ferro està a 
l’interior d’una nanogàbia de proteïna estable que el protegeix con-
tra els agents quelants (fi tats i tanins) de la dieta i d’aquesta forma es 
pot absorbir d’aliments com llegum ric en ferro però que conté fi tats, 
possiblement per un mecanisme diferent a l’utilitzat per transportar 
complexos de ferro de baix pes molecular (Murray-Kolb et al., 2003; 
Theil, 2004). La BD del ferro de la ferritina s’ha avaluat amb sistemes 
in vitro (cèl·lules Caco-2) i en humans (ferritina marcada amb isòtops 
radioactius i recompte corporal). S’ha vist que els factors dietètics com 
l’àcid ascòrbic, el fi tat i el calci, que infl ueixen en l’absorció del ferro, 
tenen un efecte limitat en la captació del ferro de la ferritina intacta 
per cèl·lules Caco-2, circumstància que indicaria que el ferro de la fer-
ritina i el ferro no hemo s’absorbeixen per mecanismes diferents. En 
els sistemes de digestió in vitro s’observa la resistència de la ferritina 
als enzims proteolítics i una unió saturable de la ferritina a les cèl·lules 
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Caco-2, amb una cinètica característica d’un procés en què intervé un 
receptor. En els humans, el ferro de la ferritina i del sulfat ferrós pro-
cedents d’àpats s’absorbeixen igual de bé. Atesa la bona absorció del 
ferro de la fi toferritina, aquesta seria útil per enriquir aliments bàsics 
destinats a poblacions defi citàries en aquest element (Lönnerdal et al., 
2006, 2007, 2009; Jin et al., 2009).

Potenciadors. 
Àcid ascòrbic. La infl uència positiva de l’àcid ascòrbic sobre l’absorció 
del ferro no hemo es coneix des fa anys. Nombrosos estudis la confi r-
men. A tall d’exemple es comenta l’avaluació dels efectes de contin-
guts variables d’àcid ascòrbic (potenciador) i d’àcid tànnic (inhibidor) 
sobre l’absorció de ferro en humans amb un sistema in vitro, que in-
clou una digestió gastrointestinal simulada, la captació del ferro per 
cèl·lules Caco-2 i la síntesi de ferritina com a indicador de l’absorció. 
Per avaluar amb quina fi delitat un sistema d’aquest tipus refl ecteix la 
resposta humana, preparen àpats iguals als utilitzats en l’estudi dels 
efectes de continguts variables d’àcid ascòrbic i tànnic sobre l’absor-
ció de ferro en humans i determinen les taxes d’absorció de l’element 
(absorció del ferro d’àpats que contenen àcid ascòrbic o tànnic, divi-
dides per l’absorció de ferro d’àpats idèntics, lliures de potenciadors 
i inhibidors). Els patrons de resposta dels efectes de l’àcid ascòrbic i 
tànnic són similars en el sistema in vitro i en l’assaig en humans, l’àcid 
ascòrbic i l’àcid tànnic augmenten i disminueixen respectivament les 
taxes d’absorció de ferro de forma dosidependent. En conseqüència, 
el model in vitro prediu de forma exacta la resposta de l’ésser humà a 
la presència dels àcids ascòrbic i tànnic en els àpats estudiats, resultats 
que confi rmen estudis posteriors (Yun et al., 2004). 

Un model similar s’ha utilitzat per avaluar la disponibilitat del ferro de 
mescles d’aliments crus i cuinats, en concret l’efecte sobre l’expressió 
de ferritina per les cèl·lules d’una mescla d’aliments amb continguts 
alts d’àcid ascòrbic i d’ou cuit. L’ou per si sol no augmenta la síntesi de 
ferritina, dada que indicaria la manca de disponibilitat del ferro que 
conté per ser captat per les cèl·lules, però si s’afegeix suc de taronja o 
amanida (enciam, tomàquet i pebrot vermell) en una relació similar a 
la que es produeix als àpats, el contingut de ferritina augmenta de for-
ma signifi cativa, més amb l’amanida que amb el suc de taronja. De nou 
es confi rma l’efecte positiu dels aliments rics en àcid ascòrbic sobre 
l’absorció del ferro de l’ou (Thompson et al., 2010).
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Prebiòtics. Els prebiòtics són oligosacàrids no digeribles seleccionats 
per estimular el creixement i l’activitat de bacteris específi cs del còlon 
benefi ciosos per a la salut. S’ha assenyalat que prebiòtics com la inu-
lina i els fructooligosacàrids presents en una gran varietat d’aliments 
vegetals afavoreixen l’absorció del ferro. Aquesta hipòtesi és versem-
blant des un punt de vista fi siològic perquè la fermentació dels prebi-
òtics per la fl ora del còlon pot disminuir el pH del contingut luminal, 
afavorir la reducció del Fe(III) a Fe(II), estimular la proliferació de les 
cèl·lules epitelials per augmentar la superfície d’absorció i potencial-
ment estimular l’expressió de les proteïnes de transport mineral de les 
cèl·lules epitelials. Malgrat això, no hi ha dades sòlides de les propie-
tats potenciadores de l’absorció del ferro per acció dels probiòtics i els 
mecanismes implicats es coneixen poc. La confi rmació de la hipòtesi 
del còlon com a punt important per a l’absorció del ferro en resposta a 
l’estimulació dels prebiòtics i l’efecte sobre l’estat en ferro de persones 
defi citàries d’una exposició a llarg termini en aquests requereix estudis 
addicionals (Yeung et al., 2005).

Proteïnes de carn. El teixit muscular (carn) incrementa l’absorció del 
ferro no hemo per un efecte en el qual participen components proteics 
i no proteics. L’explicació més plausible és que els pèptids de les prote-
ïnes musculars parcialment digerides fi xen el ferro per unió a cisteïna 
i histidina i formen complexos solubles disponibles per a l’absorció. 
L’efecte carn és més aparent en els àpats que contenen cereals i lle-
gum perquè el ferro forma complexos amb els pèptids i evita així la 
fi xació del ferro als fi tats i compostos fenòlics. Possiblement, l’efecte 
carn es degui a pèptids de baix pes molecular que s’alliberen durant la 
digestió del teixit muscular. El component porfi rina del ferro hemo no 
sembla afectar l’absorció del ferro no hemo. No obstant això, resultats 
obtinguts amb extractes de proteïna de pollastre indiquen que com-
ponents no proteics del teixit muscular poden infl uir en l’absorció del 
ferro. També s’ha assenyalat l’efecte dels fosfolípids, així l’α-glicero-
fosfocolina compost hidrosoluble, que no modifi ca les característiques 
organolèptiques dels aliments als quals s’afegeix i sembla relativament 
estable podria ser útil en les estratègies per millorar la BD del ferro no 
hemo (Armah et al., 2008).

Un estudi, amb isòtops estables, en nens de 4 a 8 anys va mesurar per 
tècniques multirastreig, l’absorció de ferro i de zinc d’àpats que tan 
sols es diferenciaven en la font proteica (carn de bou o concentrat 
de proteïna de soja pobre en fi tats). L’absorció de ferro es va estimar 
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mesurant-ne la incorporació als eritròcits (als 14 dies) i la de zinc per 
l’absorció (a les 48 h de l’administració). L’absorció de ferro i de zinc 
és signifi cativament més alta per a la carn de bou que per a l’aïllat 
proteic de soja. La carn de bou augmenta l’absorció del ferro no hemo 
i del zinc inorgànic en relació a la proteïna de soja. Cal doncs tenir en 
compte l’efecte carn quan s’elaboren dietes per a persones defi citàries 
en ferro (Etcheverry et al., 2006).

Els glicosaminoglicans, components carbohidrat del teixit conjuntiu 
present entre les fi bres musculars, tenen cadenes laterals amb grups 
sulfat i carboxílic que poden fi xar ferro (Hurrell et al., 2006). Última-
ment s’ha vist que glicosaminoglicans com el condroitin/dermatan amb 
un grau de sulfatació alt, procedents d’un extracte purifi cat d’eglefí 
cuit afavoreixen la captació de ferro per les cèl·lules Caco-2. La síntesi 
de ferritina obtinguda amb Fe(III) es multiplica per 1,8 quan s’utilit-
zen glicosaminoglicans. La confi rmació d’aquests resultats per assaigs 
in vivo contribuirà a millorar les estratègies d’intervenció nutricional 
(Laparra et al., 2009).

Pèptids lactis. S’ha demostrat que determinats pèptids alliberats du-
rant la digestió in vitro de les proteïnes de la llet augmenten l’absorció 
de ferro, però queda per avaluar quina és la importància d’aquest in-
crement des un punt de vista nutricional (Argyri et al., 2007).

Inhibidors. 
Zinc. Pel fet que les defi ciències nutricionals de ferro i de zinc estan 
entre les més comunes arreu del món, una de les estratègies més usuals 
per prevenir-les és enriquir els aliments amb els dos elements de forma 
simultània, amb el risc que es produeixi un efecte inhibidor del zinc 
sobre l’absorció del ferro ateses les potencials interaccions negatives 
entre ferro i zinc. 

En un estudi de l’efecte del zinc (dosi/resposta) sobre la BD del ferro, 
administrats en dissolució aquosa a dones adultes sanes en el qual la 
BD del ferro s’avalua mesurant la incorporació de 55Fe o 59Fe als eri-
tròcits (als 14 dies), no s’observen efectes signifi catius del zinc sobre 
l’absorció de ferro quan les relacions molars entre zinc i ferro no són 
superiors a 2:1. Relacions zinc:ferro més altes (5:1,10:1 i 20:1) inhibei-
xen de forma signifi cativa (28-40%) dosidependent, l’absorció de ferro. 
La durada de l’efecte inhibidor, que només s’observa en l’administra-
ció simultània dels dos elements i depèn dels continguts totals dels dos 
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minerals al lumen intestinal, es inferior als 30 minuts. Aquestes obser-
vacions s’han de tenir en compte en els programes de suplementació/
enriquiment simultani amb els dos minerals (Olivares et al., 2007; Oli-
vares et al., 2007a; Olivares et al., 2007b).

Fitats. En les dietes a base de vegetals, els fi tats (mioinositol hexakis 
fosfat) són els principals inhibidors de l’absorció de ferro. L’efecte 
depèn del contingut de fi tats, comença a concentracions molt baixes 
(2-10mg/ àpat) i de la relació molar entre el fi tat i el ferro. Per una 
millora signifi cativa de l’absorció de ferro de cereals o d’àpats a base 
de llegums que no contenen potenciadors, la relació molar entre fi tats 
i ferro ha de ser inferior a 1:1 o preferiblement a 0,4:1. Mentre que si 
les dietes són variades i contenen potenciadors (carn, vegetals o àcid 
ascòrbic) una relació inferior a 6:1 és sufi cient. El processos d’elabo-
ració dels aliments que afavoreixen la defosforilació dels fi tats poden 
contribuir a una millora signifi cativa de l’absorció de ferro (Hurrell i 
Egli, 2010).

Polifenols. Els polifenols formen complexos insolubles amb el ferro i 
n’inhibeixen l’absorció. Atès que el te és una font de polifenols de con-
sum habitual en moltes poblacions, s’ha estudiat l’efecte que pot tenir 
en l’absorció del ferro procedent de menús que contenen potenciadors 
i inhibidors en quantitats variades. Es comprova que quan l’aportació 
de potenciadors (àcid ascòrbic, carn, peix, pollastre) és sufi cient, com 
passa en les dietes de la majoria de països industrialitzats, la inhibició 
es neutralitza, fi ns i tot per ingestes elevades de te. Malgrat això, l’ab-
sorció de ferro pot ser un problema si les ingestes de ferro hemo i de 
potenciadors de l’absorció de ferro no hemo són baixes i les d’inhibi-
dors són altes, perquè encara que la depleció dels dipòsits n’augmenti 
l’absorció, l’increment no és sufi cient per compensar els efectes inhi-
bidors de dietes poc adequades. En aquest cas es recomana beure te 
fora dels àpats i que aquests continguin àcid ascòrbic i/o carn, peix i 
pollastre (Zijp et al., 2000).

Els sucs de fruita són begudes nutritives i agradables de prendre per 
a petits i grans que contenen àcid ascòrbic potenciador de l’absorció 
del ferro no hemo, però també polifenols inhibidors. Els sucs de pera, 
poma, aranja, taronja i raïm blanc augmenten de forma signifi cativa la 
BD del ferro procedent de clorur fèrric. Aquestes fruites també millo-
ren la BD del ferro dels cereals per a lactants. Mentre que els sucs de 
raïm negre i de pruna tenen un potent efecte inhibidor sobre la BD del 
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ferro que s’atribueix als continguts elevats de compostos polifenòlics 
que els fi xen i impedeixen l’absorció de ferro soluble. Aquests inhibi-
dors en trobar-se en un excés molar en proporció als continguts d’àcid 
ascòrbic i de ferro del digerit semblen contrarestar els efectes potenci-
adors de l’àcid ascòrbic. Per tant, per aconseguir una absorció òptima 
de ferro s’ha d’evitar el consum de sucs de raïm negre i de pruna o si 
més no, variar els tipus de sucs que s’ingereixen. Aquests sucs, inhibi-
dors efectius de l’absorció de ferro, són útils a les persones que hagin 
de limitar-la (per exemple, els que pateixen hemocromatosi) (Boato et 
al., 2002).

3.1.2. Fonts de ferro per enriquir els aliments o per utilitzar com a su-
plement

L’UNICEF estima que la defi ciència de ferro afecta la meitat dels nens 
dels països en desenvolupament i mina la salut de 500 milions de dones 
en edat fèrtil. L’enriquiment dels aliments és la forma més habitual de 
combatre aquesta defi ciència en el països no desenvolupats, malgrat la 
manca d’estudis que demostrin efectes signifi catius sobre l’estat nutri-
cional de ferro com a resultat de l’addició a dietes amb BD baixa. 

Per assolir l’èxit en les intervencions cal estudiar de quina manera l’en-
riquiment amb ferro i les modifi cacions de la dieta infl ueixen en l’ab-
sorció i en les taxes de recanvi dels dipòsits d’aquest en l’organisme. 

Per predir l’absorció de ferro i els efectes de l’addició a la dieta i de les 
modifi cacions d’aquesta i poder ajustar les ingestes de ferro tenint en 
compte els efectes de potenciadors (àcid ascòrbic, carn, peix i pollas-
tre) i inhibidors (fi tats, polifenols i calci) s’han proposat diferents algo-
ritmes que incorporen les dades dels àpats i els coneixements actuals 
sobre l’absorció de ferro. Un d’aquests algoritmes, robust i universal 
és útil per estimar la quantitat de ferro disponible per a l’absorció al 
tracte intestinal i aplicable a grans cohorts (Rickard et al., 2009).

En un dels grups de risc, dones en edat fèrtil amb dipòsits de ferro de-
plecionats, però hemoglobinèmies normals, s’ha calculat l’absorció de 
ferro i la taxa de recanvi dels dipòsits per a nou dietes que representen 
un ampli interval de continguts de ferro i de BD. S’observa que quan 
la BD del ferro de la dieta és baixa, l’addició com a mesura única no 
té pràcticament cap efecte sobre l’estat nutricional. Mentre que si la 
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dieta es modifi ca i es produeix un canvi modest en la BD i s’enriqueix 
en ferro (6 mg/dia) els dipòsits de ferro augmenten (d’un 40 a un 70%). 
A més d’enriquir amb ferro cal doncs modifi car la dieta (Hoppe et al., 
2008). 

Actualment, les estratègies més comunes per combatre l’anèmia per 
defi ciència de ferro inclouen l’ús de les seves sals en forma de suple-
ments o per enriquir els aliments. No obstant això s’han de tenir en 
compte les possibles conseqüències negatives i els efectes secundaris 
que l’enriquiment amb ferro pot tenir per a l’organisme i que poden 
obligar a desenvolupar vies alternatives (Theil, 2004).
L’enriquiment dels aliments amb ferro també planteja problemes a la 
indústria alimentària perquè l’addició pot alterar el color, el sabor i 
la vida útil de l’aliment. Per preu i facilitat d’obtenció, les fonts més 
utilitzades són les de ferro no hemo malgrat la baixa BD del ferro no 
hemo i que l’addició pot modifi car les característiques organolèptiques 
de l’aliment. El ferro hemo s’ha utilitzat poc perquè és car, se’n neces-
siten quantitats elevades, l’hemoglobina o els seus extractes tenen una 
coloració intensa i l’origen animal en limita el consum en gran part del 
món.

Ferro elemental. El ferro metàl·lic en pols és una de les formes més uti-
litzades per enriquir els aliments bàsics. La seva BD varia àmpliament 
en funció de l’origen. En algunes pólvores la BD del ferro podria ser 
massa baixa per tenir un impacte signifi catiu en l’estat en ferro, circum-
stància que ha obligat a estudiar la millor manera de fer un cribratge 
útil per predir si el mètode d’obtenció infl ueix en la BD i per identifi -
car quins productes poden, potencialment, millorar l’estat nutricional 
de ferro. De l’estudi de nou pólvores comercials de ferro classifi cades 
segons el procés d’obtenció (carbonil, electrolític, H-reduït, CO-reduït 
i altres reduït) a les quals s’apliquen cinc procediments de cribratge 
seleccionats per pronosticar la BD del ferro en humans es desprèn que 
en condicions estandarditzades, la taxa de dissolució en HCl 0,1M és 
bona predictora de la BD potencial i la forma més senzilla de cribratge 
per predir i monitoritzar la BD del ferro de les pólvores comercials. 
Els valors més alts de BD corresponen a algunes però no a totes les 
pólvores de ferro carbonil o electrolític, les de ferro reduït proporci-
onen els valors menors i més variables. Així doncs, la BD del ferro de 
les pólvores comercials utilitzades en l’enriquiment dels aliments en 
el moment de l’estudi mostra una variabilitat signifi cativa relacionada 
en part amb el mètode d’obtenció del ferro. La BD d’algunes pólvores 
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de ferro carbonil o electrolític pot ser adequada per a l’enriquiment 
efectiu en ferro, però és poc probable que les pólvores de ferro reduït 
estudiades en les quantitats que habitualment s’utilitzen per enriquir 
els aliments tinguin un impacte adequat sobre l’estat nutricional de 
ferro, dada que confi rma la necessitat d’una avaluació curosa de les 
pólvores a utilitzar en l’enriquiment (Lynch i Bothwell, 2007).

Pirofosfat fèrric soluble. S’han estudiat i comparat els efectes del pH, 
de potenciadors i inhibidors seleccionats i de matrius alimentaries so-
bre la BD del ferro del pirofosfat fèrric soluble en comparació amb 
d’altres compostos de ferro utilitzant un model in vitro que inclou un 
cultiu de cèl·lules Caco-2, en combinació o no amb una digestió simu-
lada i la formació de ferritina com a indicador. La síntesi de ferritina 
més elevada s’aconsegueix amb el pirofosfat fèrric soluble. L’exposició 
a pH 2 seguida d’un augment de pH a 7 redueix de forma important 
la BD del sulfat ferrós mentre que té un efecte petit sobre la BD del 
pirofosfat fèrric soluble i del NaFeEDTA.

També s’ha estudiat l’efecte dels potenciadors (àcid ascòrbic, cisteï-
na i citrat), els dos primers augmenten la síntesi ferritina mentre que 
l’efecte del citrat és nul. Les addicions d’inhibidors [àcid fi tínic (10:1) i 
àcid tànnic (1:1)] disminueixen la BD del ferro del pirofosfat fèrric so-
luble en un 91 i un 99%, respectivament. La incorporació de pirofosfat 
fèrric soluble a l’arròs té un fort efecte negatiu sobre la BD del ferro 
que reverteix en part per acció de l’àcid ascòrbic. Tot això indicaria 
que els factors dietètics que potencien o inhibeixen la BD del ferro de 
diferents fonts també ho fan en el pirofosfat fèrric soluble, si bé la mag-
nitud dels efectes dels inhibidors sembla que és més petita per al ferro 
d’aquesta sal que per al sulfat ferrós i el clorur fèrric, és per això que 
el pirofosfat fèrric soluble es considera una font prometedora de ferro, 
útil com a suplement o per enriquir els aliments (Zhu et al., 2009).

NaFeEDTA. El potent efecte inhibidor de l’acid fi tínic sobre l’absorció 
del ferro intrínsec o afegit als aliments es pot contrarestar amb àcid 
ascòrbic o utilitzant un compost en el qual el ferro estigui protegit, com 
per exemple el NaFeEDTA. 

El panel científi c de l’EFSA d’additius alimentaris i fonts de nutrients 
addicionats als aliments (ANS) declara segur l’ús en les quantitats 
proposades del Fe(III)NaEDTA en: els suplements alimentosos, PAR-
NUTS (terme de la EU per designar aliments preparats amb fi nalitats 
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nutricionals especials, que també es coneixen com aliments dietètics) i 
aliments enriquits, sempre que l’exposició a EDTA no superi els 1,9mg/
kg pc/dia. La BD del Fe(III) d’aquest compost és de dues a tres vega-
des més alta que la corresponent al sulfat ferrós, i la seva incorporació 
a l’hemoglobina és efi cient. Per altra banda, el grup d’experts en vita-
mines i minerals del Regne Unit estableix, únicament com a guia, que 
la ingesta d’un suplement de ferro d’aproximadament 17 mg/dia no es 
preveu que provoqui efectes adversos en la majoria de persones. Per la 
seva banda, el panel científi c de l’EFSA estima per al Fe(III)NaEDTA 
un NOAEL (nivell en què no s’observen efectes adversos) de 250mg/
kg pc/dia, basant-se en dos estudis en rates i indica que segons estudis 
previs no s’han observat efectes en animals ni humans del Fe(III)NaE-
DTA sobre l’absorció i el metabolisme de zinc, coure, calci, manganès. 
A partir d’estudis rellevants d’altres sals d’EDTA, conclouen que el 
Fe(III)NaEDTA no ha de ser motiu de preocupació pel que fa a la 
carcinogenicitat (EFSA, 2010).

L’avaluació de l’efi càcia d’aquest compost afegit a un producte a base 
de blat i soja destinat a l’alimentació complementària dels nens, mit-
jançant un estudi amb isòtops estables de disseny creuat en lactants, 
mostra que l’ús de NaFeEDTA no proporciona cap benefi ci addicional 
si es compara amb la combinació d’un ferro de BD alta (sulfat ferrós) 
i àcid ascòrbic, dada que confi rma l’interès de modifi car la composició 
de l’aliment a més d’enriquir-lo (Davidsson et al., 2005).

Clorofi l·lina NaFe. Compostos de ferro d’origen vegetal d’estructura 
similar a la del ferro hemo poden augmentar la BD del mineral i ser 
útils per enriquir els aliments. La clorofi l·lina NaFe procedent de les 
móres de moreres és un derivat hidrosoluble semisintètic de la clorofi l-
la en el qual el magnesi de l’anell porfi rina s’ha substituït per ferro. 
Els resultats de l’avaluació en un model in vitro que inclou cèl·lules 
Caco-2 mostra una BD similar a la del ferro hemo, la seva estabilitat 
en les condicions gastrointestinals simulades i la capacitat d’alliberar 
ferro biodisponible. Els possibles inconvenients són l’efecte de la ma-
triu alimentària, en especial la del calci que actua com a inhibidor i la 
coloració verda intensa de la clorofi l·lina NaFe que modifi ca de forma 
espectacular el color de l’aliment al qual s’afegeix. Es podria consi-
derar l’addició de clorofi l·lina NaFe a aliments de color verd com els 
festucs o els kiwis. De nou cal confi rmar els resultats amb assaigs en 
humans (Miret et al., 2010). 
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Com a alternativa a l’ús de diferents sals de ferro s’han emprat formes 
de preparació com l’encapsulació i els materials nanoestructurats.

Encapsulació. L’encapsulació del ferro podria ajudar a superar proble-
mes importants en l’enriquiment dels aliments ja que reduiria els can-
vis no desitjats de les característiques sensorials i les interaccions del 
ferro amb d’altres components dels aliments que disminueixen la BD. 
El punt de fusió relativament baix de les càpsules és una barrera po-
tencial a l’ús de formes encapsulades de ferro per enriquir els aliments 
bàsics, i per aquesta raó els esforços van dirigits a millorar la qualitat 
de les càpsules i la  resistència a temperatures elevades. Un altre factor 
limitant és el cost de l’encapsulat que ara per ara és alt. 

En un estudi en rates per avaluar l’efecte de l’encapsulació sobre la 
BD del ferro procedent de sulfat ferrós, citrat amònic fèrric i fumarat 
ferrós, s’observa que els canvis per petits que siguin en la composició 
de la càpsula modifi quen la BD del ferro. Per altra banda, s’ha de-
mostrat l’efi càcia del fumarat ferrós encapsulat més àcid ascòrbic com 
a complement alimentari i del sulfat ferrós afegit a la sal comuna en 
el tractament de nens anèmics. En el cas de la sal s’ha de millorar el 
disseny de la càpsula per augmentar-ne la resistència a la humitat i a 
l’abrasió i alhora mantenir la BD. Per garantir la BD del ferro dels 
compostos encapsulats cal fer recerca addicional per veure quines són 
les tècniques d’encapsulació més efi caces (Zimmerman, 2004).

Nanoestructurats. La reducció a nanoescala de les partícules dels com-
postos de ferro poc solubles podria augmentar la BD. Els nanoestruc-
turats que contenen ferro i zinc poden ser útils per millorar les defi cièn-
cies sovint coexistents d’ambdós elements. S’han preparat, per piròlisi i 
atomització per fl ama, pólvores de nanoestructurats de ferro i zinc, que 
contenen majoritàriament ZnFe2O4, controlant la composició química 
i l’àrea superfi cial, a fi  d’obtenir nanoestructurats de solubilitat similar 
a la del sulfat ferrós compatibles amb els continguts màxims de ferro 
i de zinc. L’addició de nanoestructurats de ferro i zinc a derivats lactis 
que contenen xocolata o fruita no té més efectes sobre el color que la 
de sulfat o del fumarat ferrós. Per això els nanoestructurats es conside-
ren prometedors per a l’enriquiment dels aliments o com a suplements 
(Hilty et al., 2009).
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3.2. Zinc

La participació del zinc en nombrosos sistemes enzimàtics i vies bio-
químiques fa que la defi ciència d’aquest element afecti molts òrgans i 
sistemes, entre altres el gastrointestinal, el nerviós central (SNC), l’es-
quelètic i el reproductor. Participa també en el sistema inmunitari i 
la defi ciència provoca disfuncions de la immunitat humoral i mediada 
per cèl·lules i augmenta la susceptibilitat a les infeccions. La defi cièn-
cia també es relaciona amb la malaltia hepàtica aguda i/o crònica. Els 
suplements de zinc redueixen la incidència d’infecció i les lesions cel-
lulars derivades d’un increment d’estrès oxidatiu, protegeixen contra 
la lesió hepàtica induïda per toxines i s’utilitzen en la teràpia de l’ence-
falopatia hepàtica en pacients refractaris als tractaments habituals. La 
defi ciència de zinc també s’ha implicat en les diarrees i s’ha vist l’efi -
càcia de la suplementació en la profi laxi i el tractament de les diarrees 
agudes (Tuerk i Fazel, 2009).

Els principals responsables de la defi ciència de zinc són el continguts 
baixos en alguns tipus de dietes que a més per la seva composició fan 
que la BD sigui baixa. Aquestes dietes són motiu de preocupació, en 
especial en països on els recursos són escassos, pel paper del zinc en 
l’etiologia de nombroses malalties i perquè la seva defi ciència contri-
bueix al endarreriment del creixement, les elevades prevalences de di-
arrea i d’incidència de pneumònia, la gravetat de la malària i una mor-
talitat infantil alta en la població en risc de defi ciència (Hotz, 2005). La 
defi ciència de zinc com a causa important de morbiditat i d’alteració 
del creixement és motiu sufi cient per buscar indicadors de l’estat de 
zinc en la població i estudiar els factors dietètics que infl ueixen en la 
disponibilitat de l’element (Gibson et al., 2008). 

A les societats desenvolupades són les persones grans les que mos-
tren una predisposició especial a patir defi ciència de zinc per la vulne-
rabilitat nutricional i fi siològica associada a l’edat avançada, risc que 
augmenta en estatus socioeconòmics baixos (Oldewage-Theron et al., 
2008). Per altra banda, s’han detectat defi ciències marginals i estats 
nutricionals subòptims de zinc en molts grups de població de països 
industrialitzats i en vies de desenvolupament deguts en alguns casos a 
una ingestió inadequada de zinc, però probablement els inhibidors de 
l’absorció en siguin els principals responsables.
Estudis en animals mostren que en l’organisme el zinc es manté es-
table en un interval ampli d’ingestes (de marginals a altes) gràcies a 
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adaptacions en l’absorció i l’excreció de l’element. L’absorció del zinc 
dietètic és més efi cient quan l’aportació és baixa, fet que es deu més a 
l’efecte concomitant de la dosi ingerida que a una major expressió de 
proteïnes de transport com a resposta a ingestes inadequades de zinc. 

Per establir les recomanacions dietètiques de zinc és imprescindible 
conèixer i entendre les relacions entre la ingestió dietètica, la BD i 
l’absorció del zinc. Les ingestes recomanades de zinc actuals es basen 
en estimacions factorials de la quantitat absorbida de zinc per com-
pensar l’excreció corporal diària i la quantitat de zinc procedent de 
les dietes habituals que cal absorbir per obtenir-la. La relació entre el 
zinc de la dieta i l’absorció es basa en dades de la mitjana d’absorció 
procedents d’un nombre reduït d’estudis amb mostres de mida petita. 
La utilització d’aquestes dades implica introduir les variabilitats inter-
laboratori, dels mètodes analítics i dels procediments experimentals. 
Les dades procedents d’un únic mètode de mesura de l’absorció de 
zinc isotòpic de dietes usuals amb diferents continguts de zinc i d’àcid 
fi tínic poden contribuir a validar els models de la relació entre el zinc 
dietètic i la seva absorció (Hunt et al., 2008).

3.2.1. Factors dietètics que infl ueixen en l’absorció de zinc

El zinc dietètic s’absorbeix en percentatges molt variables que oscil·len 
entre el 15% dels cereals integrals i el 50% dels aliments molt refi -
nats o semisintètics. La responsable principal d’aquesta variabilitat és 
la presència d’inhibidors de l’absorció. En les dietes a base de cereals 
integrals i de llegum els continguts d’inhibidors són alts i la BD del zinc 
que proporcionen és baixa. Les intervencions per millorar l’alimenta-
ció i l’estat nutricional de zinc consisteixen bàsicament a incrementar-
ne la BD per disminució o augment, respectivament, dels continguts 
d’inhibidors i potenciadors de l’absorció. Si bé en el cas de l’absorció 
de zinc i a diferència del que passa en el ferro, el paper dels inhibidors 
és més important que el dels potenciadors. Conèixer els factors dietè-
tics que inhibeixen l’absorció de zinc i les formes de contrarestar-los o 
eliminar-los és indispensable per dissenyar estratègies adequades per 
millorar l’estat nutricional en zinc dels grups de població vulnerables 
(Lönnerdal, 2000).

Potenciadors. Estudis en animals i en models in vitro (dialisabilitat) 
mostren l’efecte positiu del contingut proteic d’un aliment o dieta en 



45

la BD del zinc, si bé no totes les proteïnes actuen igual, per exemple la 
caseïna té un modest efecte inhibidor sobre l’absorció del zinc. També 
s’associen a una major BD del zinc alguns aminoàcids (cisteïna, meti-
onina, tirosina, histidina, triptòfan o leucina) i compostos de baix pes 
molecular com EDTA i àcids orgànics (per exemple, citrats) (Lönner-
dal, 2000).

Inhibidors. Els inhibidors més potents i millor estudiats de l’absorció 
del zinc són els fi tinats (mioinositol fosfats), components intrínsecs 
d’aliments bàsics com cereals (blat, blat de moro, arròs) i llegum. Els 
compostos amb major grau de fosforilació (inositol hexafosfat i pen-
tafosfat) tenen un efecte negatiu en l’absorció de zinc mentre que els 
menys fosforilats no exerceixen, o si de cas ho fan de forma molt feble, 
cap efecte. Així doncs l’eliminació o la disminució del contingut de fi ti-
nats per tractament amb fi tases, precipitació, germinació, fermentació 
o enginyeria genètica millora l’absorció de zinc. L’efecte inhibidor dels 
fi tinats és menys evident quan la varietat de la dieta millora.

Nombrosos estudis han avaluat l’efecte dels fi tinats en l’absorció del 
zinc de la dieta. En un, d’interès perquè es tracta d’un assaig en hu-
mans que pot contribuir a validar els models de la relació entre el zinc 
dietètic i l’absorció, s’estudia l’efecte de dietes usuals amb diferents 
continguts de zinc i d’àcid fi tínic sobre l’absorció de l’element. L’estudi 
amb radiomarcadors inclou tres assaigs en adults sans (n = 109) per 
avaluar l’absorció de zinc de dietes controlades, abans i després de 4 
o 8 setmanes d’equilibri dietètic. Preparen deu dietes amb continguts 
de zinc variats (4 a 29 mg), en cinc, les relacions molars entre els fi tats 
i el zinc estan compreses entre 2 i 7, i en les altres cinc entre 15 i 23. En 
tots els tipus de dietes el rendiment de l’absorció es relaciona de forma 
inversa amb el contingut de zinc. Quan les dietes són pobres en fi tinats 
augmenta l’absorció fi ns a un 92% en resposta a una ingestió baixa de 
zinc (11mg/d), durant 4-8 setmanes. Els resultats obtinguts són útils per 
validar i millorar el model de transport saturable que prediu l’absorció 
de zinc de les dietes que contenen fi tinats. Possibles biomarcadors d’al-
teracions de l’estat de zinc (fragilitat osmòtica dels eritròcits, captació 
de 65Zn i expressió leucocitària de les proteïnes de transport de zinc 
(Zip1 i ZnT1) no responen al zinc dietètic. La principal conclusió és 
que l’efi ciència de l’absorció de zinc en humans augmenta quan les 
aportacions dietètiques de zinc i fi tinats són baixes, en produir-se una 
adaptació al cap d’unes setmanes i no és així quan les dietes tenen con-
tinguts baixos de zinc, però són riques en fi tinats (Hunt et al., 2008).
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Així doncs, els continguts de zinc i de fi tinats de la dieta són els prin-
cipals determinants de la fracció del zinc ingerit que s’absorbeix. Les 
estimacions recents de les ingestes dietètiques de referència (DRI) de 
zinc de l’Institut de Medicina (IOM) dels EUA es basen en dietes amb 
continguts baixos o nuls de fi tinats. L’estudi, amb un model de tres va-
riables (quantitat de zinc absorbit en funció dels continguts dietètics 
de zinc i de fi tinats), de l’efecte sobre les DRI de zinc de quantitats 
creixents de fi tinats dietètics, mostra que els EAR (Estimated Ave-
rage Requirement) predits en aplicar el model lliure de fi tinats són 
molt pròximes als EAR de l’IOM. Aquests EAR es dupliquen i tripli-
quen, respectivament, quan s’afegeixen 1000 i de 2000 mg de fi tinats. 
De l’aplicació del model se’n desprèn que homes i dones podrien no 
assolir els valors dels EAR quan les relacions molars fi tat:zinc siguin 
superiors a 11:1 i 15:1, respectivament. L’efecte dels fi tinats sobre els 
límits superiors es va predir estimant la quantitat de zinc absorbit (6,4 
mg zinc /dia) amb una ingesta de dietes lliures de fi tinats i un contingut 
de zinc (40 mg) que correspon al límit superior. L’extrapolació del mo-
del mostra que, per exemple, si l’aportació de fi tinats és de 900 mg /dia, 
per absorbir 6,4 mg de zinc /dia cal ingerir 100 mg de zinc /dia. Per com-
provar la validesa de les prediccions s’han de fer estudis experimentals 
amb ingestes de zinc més elevades (Hambidge et al., 2008).

El calci s’ha assenyalat com a inhibidor de la BD del zinc, però la seva 
activitat és molt variable en funció de la presència o l’absència d’altres 
components de la dieta i del contingut mineral de l’àpat. En dones sa-
nes que ingereixen menús que contenen aliments usuals (alguns d’ells 
enriquits amb calci), s’observa que si bé els fi tinats de la dieta disminu-
eixen l’absorció del zinc, el calci no la modifi ca, independentment de 
quins siguin els continguts de fi tinats (Hunt i Beiseigel, 2009).

3.2.2. Grups vulnerables a les defi ciències de ferro i de zinc

Nens. La primera infància ( de 0 a 6 mesos), la segona (de 6 a 24 me-
sos) i l’adolescència (12 a 18 anys) són períodes crítics del desenvo-
lupament. Per a la població pediàtrica ferro, zinc i calci són elements 
minerals d’interès especial. Garantir unes aportacions sufi cients per 
satisfer els requeriments elevats d’aquesta etapa de la vida pot obligar 
a modifi car la BD mineral. Aquesta BD és alta en els elements de la 
llet humana, però a partir dels sis mesos de vida és necessari introduir 
altres aliments per mantenir un estat nutricional de ferro adequat. En 
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nens prematurs o de baix pes en el moment de néixer alimentats amb 
llet materna el suplement de ferro s’ha d’introduir abans. Aquests fets 
s’han de tenir en compte en els estudis de BD mineral, perquè la manca 
de grups control ben aparellats pel que fa a l’edat i/o estat nutricional 
pot amagar diferències en la utilització de nutrients (Krebs, 2001).

Continguts elevats d’àcid fi tínic en l’alimentació complementària dels 
lactants tenen un efecte negatiu sobre l’absorció de ferro mentre que 
la infl uència en l’absorció de zinc dels lactants sembla modesta, encara 
que possiblement sigui important en infants que es recuperen d’una 
infecció. L’àmplia presència de defi ciències de ferro i de zinc entre els 
lactants i nens petits dels països en desenvolupament i les greus con-
seqüències en el creixement i el desenvolupament expliquen l’interès 
dels estudis de la BD del ferro i del zinc de l’alimentació complementà-
ria, estudis que malgrat això encara són escassos. En un es mostra que 
el ferro de farinetes a base de cereals integrals i llegum (àcid fi tínic ≈ 
1g/ 100g) només s’absorbeix d’un 2 a un 3% fi ns i tot en persones amb 
defi ciència de ferro, i que una disminució del 90% del contingut d’àcid 
fi tínic (≈ 100 mg/100 g de producte sec) duplicaria l’absorció de ferro, 
mentre que la degradació completa la multiplicaria per cinc. Per tant, 
la millora de l’absorció de ferro s’aconsegueix eliminant pràcticament 
l’àcid fi tínic, si això no fos possible s’aconsella que en els aliments en-
riquits la relació molar àcid fi tínic:ferro sigui inferior a 1 o preferible-
ment a 0,5. L’absorció de zinc és satisfactòria quan els continguts d’àcid 
fi tínic són baixos (20–30 mg/100 g producte sec) (Hurrell, 2003).

Vegetarians. Cereals i llegum són les principals fonts proteiques de les 
dietes vegetarianes, que pels seus continguts elevats d’àcid fi tínic tenen 
un efecte negatiu sobre l’absorció de ferro i de zinc. Les conseqüències 
per a la salut de la baixa BD de ferro i de zinc són poc clares, en especi-
al en les dietes dels països industrialitzats que contenen aliments abun-
dants i variats i on es recomana reduir el consum de carn i augmentar 
el de llegum i cereals integrals. Encara que els dipòsits de ferro dels ve-
getarians són baixos en els que segueixen dietes variades i abundants, 
característiques dels països industrialitzats, no s’han detectat efectes 
adversos per a la salut a conseqüència de la baixa absorció de ferro i 
de zinc. Amb referència a això cal recordar la hipòtesi segons la qual 
dipòsits de ferro moderadament baixos disminueixen el risc de malalti-
es cròniques. Això no obstant, les dones premenopàusiques difícilment 
assoliran les recomanacions de ferro amb dietes vegetarianes, si bé per 
altra banda encara no s’han demostrat els benefi cis de la ingestió ruti-
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nària de suplements de ferro. En nens vegetarians i dones en edat fèrtil 
seria prudent monitoritzar l’hemoglobinèmia mentre que per deter-
minar el risc de defi ciència de zinc en els vegetarians caldria millorar 
els mètodes d’avaluació, tasca d’especial interès atès l’augment de la 
popularitat de les dietes vegetarianes (Hunt, 2003).
Una revisió crítica de les proves científi ques disponibles de l’impacte 
d’enriquir els aliments sobre l’estat nutricional de zinc mostra que l’en-
riquiment augmenta la ingesta dietètica diària i la quantitat total de 
zinc absorbida. A més, la majoria dels estudis troben que l’addició de 
zinc als aliments no infl ueix de forma negativa en l’absorció de ferro. 
Malgrat això són escassos els estudis que mostren un impacte positiu 
de l’enriquiment de zinc en el contingut en sèrum o en altres indica-
dors de l’estat funcional. Las causes d’aquests resultats contradictoris 
són dubtoses, però podrien estar relacionades amb la selecció de l’ali-
ment vehicle, el grup d’edat i l’estat de zinc de les poblacions estudia-
des, o potser ser atribuïbles al disseny de l’estudi. És necessari fer més 
avaluacions per determinar l’impacte de l’enriquiment en zinc com a 
element únic o juntament amb d’altres micronutrients, en les poblaci-
ons en risc de defi ciència de zinc. Si es consideren els benefi cis d’incre-
mentar la ingestió de zinc de les poblacions amb un grau elevat de risc 
de defi ciència i augmentar la de la quantitat total absorbida, sense que 
hi hagin factors adversos, paral·lelament a un cost relativament baix, 
sembla raonable incloure l’enriquiment en  zinc en els programes de 
salut publica de poblacions en risc de defi ciència. En qualsevol cas és 
imprescindible avaluar els resultats de la intervenció (Hess i Brown, 
2009).

4. Elements tòxics 

Els aliments poden contenir quantitats petites d’elements tòxics (ar-
sènic i mercuri) presents en diferents formes químiques les quals di-
fereixen en la BD i la toxicitat. Mentre que la toxicitat de les formes 
orgàniques d’arsènic és menor que la de les inorgàniques, en el mercuri 
pel contrari les formes orgàniques són les més tòxiques.

4.1. Arsènic 

Entre els compostos d’arsènic hi ha els inorgànics, que poden ser d’ar-
sènic (III) i d’arsènic (V), els orgànics i l’arseniur d’hidrogen que per 
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la seva volatilitat i fort caràcter reductor no és present en els aliments. 
Aquesta classifi cació té interès perquè la toxicitat del compostos d’ar-
sènic depèn de la forma química i de l’estat d’oxidació o valència ja 
que els compostos inorgànics són molt més tòxics que els orgànics i 
l’arsènic (III) més tòxic que l’arsènic (V). Entre les formes orgàniques 
d’arsènic hi ha els metabòlits metilats com l’àcid monometilarsònic, 
l’àcid dimetil arsínic, l’òxid de trimetil arsina i compostos orgànics 
complexos (arsenobetaïna i arsenocolina) que són menys tòxics que 
els inorgànics (EFSA, 2005). 

Un altre factor que infl ueix en la toxicitat de l’arsènic és la seva BD 
que depèn com la de la majoria dels elements de: el tipus de matriu que 
el conté, l’espècie química, l’estat d’oxidació, la reactivitat, la solubili-
tat, i la capacitat de formar complexos organometàl·lics i d’interaccio-
nar amb factors individuals (Alegría et al., 2006). 

Els compostos solubles d’arsènic (III) o (V) i els compostos orgànics 
d’arsènic dels aliments d’origen marí s’absorbeixen de forma ràpida i 
gairebé completa (70-90%) en el tracte intestinal (EFSA, 2005; EFSA, 
2009), mentre que l’absorció dels compostos menys solubles com el 
triòxid d’arsènic és molt menor. 

Per a les persones no exposades a l’arsènic per motius laborals, els 
aliments, en concret, el peix i derivats, són la principal font d’arsènic 
(Ysart et al., 1999; Llobet et al., 2003). En aquest tipus d’aliments l’ar-
sènic hi està en forma de compostos orgànics, alguns innocus (arseno-
betaïna, arsenocolina, òxid de trimetilarsina i arsonosucres) i d’altres 
tòxics (àcids dimetilarsínic i monometilarsònic i l’ió tetrametilarsoni-
um) (Suñer et al., 2002). El fet que les espècies d’arsènic difereixin àm-
pliament en toxicitat fa necessària l’especiació per a una millor avalu-
ació del risc per a la salut associat al consum d’aliments d’origen marí 
(Sayago et al., 2006). Aquests es consumeixen cuits de forma majorità-
ria. El procés de cocció pot modifi car les espècies d’arsènic presents al 
producte inicial, així, per exemple, l’arsenobetaïna, principal compost 
arseniacal de peix i marisc, durant la cocció es transforma en ió tetra-
metilarsonium i per tant canvia el risc toxicològic associat al consum 
(Suñer et al., 2002). 

La manca de dades relatives a la BD de les espècies organoarsenicals 
presents al peix i al marisc i la possible modifi cació de l’estimació del 
risc com a conseqüència de la digestió gastrointestinal han portat a 
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estudiar la bioaccessibilitat i el transport per cèl·lules Caco-2 d’espèci-
es organoarsenicals presents en aquests productes i la infl uència dels 
processos de cocció en el procés. L’estimació de la bioaccessibilitat de 
l’arsènic de llenguado i halibut proporciona els valors següents: arse-
nobetaïna (67,5 al 100%), àcid dimetilarsínic (30%), ió tetrametilar-
sonium (45%) i òxid de trimetilarsina (superiors al 50%), la cocció no 
modifi ca aquests valors. L’avaluació del transport amb cèl·lules Caco-2 
proporciona valors compresos entre l’1,7% per l’arsenobetaïna i el 
15% per l’ió tetrametilarsonium (Laparra et al., 2007).

Una altra possible font d’arsènic són les algues el consum de les quals 
va en augment en determinats grups de població. Els continguts d’ar-
sènic total i inorgànic d’algues comercialitzades i analitzades a Espa-
nya oscil·len entre 2,3 i 141 mg/kg pes sec i entre 0,15 i 88 mg/kg pes 
sec, respectivament. L’alga Hizikia fusiformis (Harv) destaca pel seus 
continguts elevats d’arsènic total 115 a 141 mg/kg pes sec i d’arsènic 
inorgànic (83 a 88 mg/kg pes sec), que a més mostren una bioaccessibi-
litat relativament alta, arsènic  total (32 a 67%) i arsènic inorgànic (49 
a 75%). La cocció infl ueix en la bioaccessibilitat d’ambdós tipus d’arsè-
nic (Almela et al., 2002; Almela et al., 2005; Laparra et al., 2009b).

4.2. Mercuri

El mercuri és un element àmpliament distribuït a l’escorça terres-
tre en diferents formes químiques: mercuri elemental o metàl·lic, 
compostos inorgànics de mercuri (II) (clorur i sulfur) i compostos 
orgànics de mercuri. Cadascuna d’aquestes formes mostra una to-
xocinètica i efectes característics sobre la salut. El metilmercuri 
(MeHg) és l’espècie química majoritària en els aliments.
 
En l’avaluació del risc per a la salut de l’exposició dietètica a mer-
curi s’assumeix que peix i marisc són les principals fonts i que 
pràcticament tot el mercuri està en forma de MeHg, el compost més 
biodisponible i perillós d’aquest element. Ara bé, això no sempre 
és cert, així a la dieta d’alguns grups de població com, per exem-
ple, els inuït del nord del Canadà, s’assumeix que únicament 2/3 
del mercuri dietètic es troba en forma de MeHg perquè els òrgans 
dels mamífers també components de la dieta presenten continguts 
alts de mercuri inorgànic. Per altra banda, en avaluar la bioacces-
sibilitat del mercuri procedent d’aliments típics d’aquest grup de 
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població es comprova el paper de la microbiota intestinal que és 
positiu o negatiu segons el tipus d’aliment (Laird et al., 2009).

Els coneixements actuals  justifi quen la necessitat de determinar els 
continguts de MeHg dels diferents tipus de peix i marisc de consum ha-
bitual per conèixer millor la relació MeHg/Hg i poder avaluar de for-
ma més exacta el risc derivat del consum de peix que els conté (OMS; 
2008).

5. Compostos bioactius

Des fa uns anys els compostos bioactius dels aliments, sigui en forma 
pura o en extractes de vegetals, són objecte d’estudi i recerca en ali-
mentació i nutrició, a partir de l’observació mitjançant assaigs in vitro 
d’activitats amb efectes benefi ciosos per a la salut. L’estudi d’un com-
ponent bioactiu inclou en primer lloc el cribratge de les seves possibles 
activitats (antioxidant, antiinfl amatòria, antitumoral, etc.) i bastant 
més endavant l’avaluació del comportament en l’organisme.

En el moment actual, l’estudi de la BD dels compostos bioactius dels 
vegetals és una àrea de recerca que té per objectiu determinar la con-
tribució real dels aliments a l’aportació d’aquest tipus de compostos, 
entre altres els antioxidants i establir les condicions d’elaboració, pro-
cessat i/o preparació que potenciïn al màxim els benefi cis per a la salut 
derivats de la ingestió dels aliments que en contenen. 

La manca inicial de models experimentals ben defi nits per estudiar la 
BA dels components bioactius no va impedir l’obtenció d’informació 
rellevant sobre la seva BD. Se sap que la microestructura de l’aliment 
infl ueix en la BD d’alguns d’aquests compostos, per tant, processos de 
preparació com la mòlta, la fermentació i el tractament tèrmic suau 
poden millorar la BD, molt probablement com a conseqüència de la 
disrupció de les parets de les cèl·lules dels teixits vegetals, la dissocia-
ció dels complexos nutrient-matriu o la transformació en estructures 
moleculars més reactives. A la fi gura 2 es mostren els factors (degrada-
ció química durant l’emmagatzematge i pèrdues en el processat) que 
contribueixen a la disminució del contingut d’un nutrient o d’un com-
post bioactiu en la cadena alimentària alhora que augmenta la seva 
BD (Parada et al., 2007).
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Figura 2.- Disminució del contingut d’un compost en un aliment com a conse-
qüència del processat, mentre que augmenta la quantitat biodisponible per su-
pressió dels efectes deguts a la matriu alimentaria (adaptat de Parada et al., 
2007).

                

5.1. Carotenoides

Nombrosos estudis epidemiològics relacionen les dietes riques en frui-
ta i vegetals amb un estat de salut òptim. 

Els carotenoides són pigments lipofílics dels vegetals als quals propor-
cionen coloracions grogues, taronges i vermelles. Majoritàriament es-
tan presents a les fulles verdes dels vegetals amb la funció d’absorbir 
llum en la fotosíntesi i protegir les plantes contra la fotosensibilització. 
Es concentren en part als cromoplasts i cloroplasts i se n’han identifi -
cat més de 600. Als fruits es dipositen de forma selectiva en els dife-
rents teixits. 
En els humans, l’interès radica en el fet de ser precursors de la vita-
mina A i ser necessaris per a la visió (luteïna i zeaxantina es dipositen 
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a la retina), la diferenciació cel·lular i el sistema immunitàri. A més, 
s’han assenyalat efectes benefi ciosos dels carotenoides de la dieta en 
la prevenció de nombroses malalties, entre altres trastorns de la visió i 
alguns tipus de càncer com per exemple, el de pròstata. Per tot això, els 
carotenoides constitueixen un dels grups de components minoritaris 
dels aliments que contribueixen als benefi cis per a la salut derivats del 
consum de fruita i verdura. 

El β-carotè, la criptoxantina, la luteïna i el licopè són els quatre caro-
tenoides principals presents al plasma després d’ingerir vegetals. Els 
carotenoides s’alliberen de la matriu aliment en un grau molt variable 
segons que estiguin o no units de forma no covalent a les proteïnes 
o a la fi bra, dissolts en els lípids (blat de moro o palma) o en forma 
cristal·lina (pastanagues), formes de presentació que fan difícil acon-
seguir una absorció òptima (Yeum i Russell, 2002). En general, la BD 
dels carotenoides s’estima compresa entre el 10% (vegetals crus) i el 
50% (olis i aliments processats). La BD de carotenoides extrets de la 
matriu aliment pot ser molt baixa, com s’ha vist en estudis in vivo en 
humans per a la capsantina i la capsorubina procedents de l’oleoresina 
del pebre vermell, si bé és una bona font de β-carotè i β-criptoxantina, 
ambdós amb activitat provitamínica A, així com de zeaxantina, el pig-
ment de la màcula lútia (Pérez-Gálvez et al., 2003).

5.1.1. Factors que infl ueixen en la BD dels carotenoides

Els carotenoides són un molt bon exemple de com la manca de co-
neixement de l’estructura dels aliments, de la complexitat del com-
portament durant la digestió i de les diferències interindividuals en la 
resposta, pot fer que els resultats dels estudis s’interpretin de forma 
incorrecta. Entendre i mesurar la BD dels carotenoides implica supe-
rar quatre reptes: 1) l’alliberament del carotenoides de l’estructura de 
l’aliment i la transformació en una forma absorbible (BA), 2) el pas 
dels carotenoides del lumen intestinal a l’organisme (absorció), 3) la 
interpretació de la resposta plasmàtica i 4) la variabilitat interindividu-
al (Faulks i Southon, 2005). 

Les limitacions en el coneixement dels mecanismes d’absorció sovint 
han fet difícil l’avaluació de la BD dels carotenoides, però estudis re-
cents han contribuït a elucidar aspectes importants de la digestió i l’ab-
sorció. La disrupció de la matriu alimentària i quantitats creixents de 
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greix semblen millorar en major grau l’absorció dels carotens que la 
de les xantofi l·les. Per altra banda, las xantofi l·les semblen alliberar-se 
més fàcilment de la matriu alimentària i transformar-se en micel·les 
de forma més efi cient que els carotens, si bé aquests són millor captats 
pels enteròcits. De tota manera, la matriu aliment i els components de 
la dieta infl ueixen molt en les fases d’emulsifi cació i micel·lació, que 
són els principals determinants de la BD dels carotenoides dels ali-
ments. Encara que es creia que l’absorció intestinal dels carotenoides 
es produïa per simple difusió s’ha demostrat que alguns carotenoides 
ho fan mitjançant un procés facilitat, que si més no en el cas de la lute-
ïna necessita un receptor captador de classe B tipus 1 (SR-B1) (Borel 
et al., 2005).

El caràcter hidrofòbic dels carotenoides fa que l’absorció depengui de 
l’alliberament de la matriu aliment i de la posterior solubilització per 
acció dels àcids biliars i dels enzims digestius, per fi nalment incorpo-
rar-se a les micel·les. Per això els lípids de la dieta juguen un paper 
important en la BD dels carotenoides, en especial dels procedents de la 
fruita amb contingut lipídic baix. La quantitat de greix dietètic neces-
sària per garantir l’absorció dels carotenoides sembla que és petita (~3 
– 5 g per àpat) si bé depèn de les característiques fi sicoquímiques dels 
carotenoides ingerits. La BD pot disminuir per acció dels compostos 
liposolubles que no s’absorbeixen i per la interacció entre els mateixos 
carotenoides (van het Hof et al., 2000a).
 
Les característiques de la matriu alimentària que infl ueixen en l’efi -
ciència de la digestió física, enzimàtica i química, regulen la BA dels 
carotenoides. També ho fa el grau de dispersió en els aliments dels ca-
rotenoides que s’utilitzen com a colorants alimentaris ja que infl ueix 
en l’absorció. Mentre que si es tracta de suplements, l’absorció depèn 
del temps transcorregut entre la ingesta del suplement i la d’un ali-
ment o àpat que proporcioni greix. Els carotenoides dels vegetals no-
més s’alliberen després de la disrupció de les cèl·lules vegetals que es 
produeix durant la preparació i/o la masticació dels aliments. Així, la 
BD del β-carotè del vegetals és baixa (14% en una barreja de vegetals) 
comparada amb la corresponent al β-carotè purifi cat addicionat a una 
matriu senzilla (condiment per a amanides), mentre que per a la lute-
ïna, la diferència és molt menor (BD relativa del 67% de la procedent 
d’una mescla de vegetals) (van het Hof et al., 2000a). Un cop alliberats 
els carotenoides, el principal factor limitant de l’absorció és la solubi-
litat en el digerit. La millor forma d’estudiar l’absorció és mesurant el 
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pas dels carotenoides als quilomicrons perquè permet tenir en compte 
les diferències interindividuals en el metabolisme lipoproteic (Faulks 
i Southon, 2005).

Els estudis referits als benefi cis funcionals dels carotenoides han de 
tenir en compte que la BD del β-carotè és d’un ordre de magnitud més 
alta quan s’administra en forma de compost pur afegit als aliments que 
quan es tracta del component intrínsec d’aquests. La forma de prepa-
ració dels aliments també pot infl uir en la BD dels carotenoides. Això 
fa que la BD del licopè dels tomàquets, principal font dietètica, sigui 
més gran quan procedeix de pasta o puré de tomàquet que la del tomà-
quet cru no processat. La disrupció de la matriu cel·lular per homoge-
neïtzació mecànica i/o el tractament tèrmic milloren la BD del licopè i 
del β-carotè. La mesura de la concentració plasmàtica després de qua-
tre dies d’intervenció és útil per comparar la BD dels carotenoides de 
diferents fonts dietètiques (van het Hof et al., 2000a).

En l’elaboració dels aliments, l’homogeneïtzació mecànica o el trac-
tament per calor poden incrementar (des d’un 18% fi ns a multiplicar-
la per sis) la BD dels carotenoides dels vegetals (van het Hof et al., 
2000a). És ben conegut que la cocció pot augmentar l’extractibilitat 
del β-carotè de la matriu vegetal i millorar-ne la BD. Dones que men-
gen diàriament pastanagues i espinacs cuits, durant quatre setmanes, 
presenten concentracions plasmàtiques de β-carotè tres cops més altes 
que les que ingereixen la mateixa quantitat de β-carotè procedent de 
vegetals crus (Rock et al., 1998). En altres estudis (Edwards et al., 2002; 
Livny et al, 2003) també es conclou que els vegetals cuits i en forma de 
puré són millor font de β-carotè que els crus.

A diferència d’altres lípids de la dieta, l’absorció dels carotenoides és 
poc efi cient i com s’ha dit es pot modifi car per la matriu alimentària, la 
forma de preparar els aliments, altres components de la dieta i l’estat 
nutricional i fi siològic individual, fets que en conjunt fan difícil de pre-
dir de forma fi able la BD que presenten. 

Els mètodes in vitro proposats per avaluar la BA inclouen la digestió 
simulada (oral, gàstrica i a l’intestí prim) de les mostres per obtenir 
l’efi ciència d’incorporació a les micel·les, etapa obligatòria per a l’ab-
sorció dels compostos lipofílics. El model es pot ampliar afegint les 
micel·les generades en la fase de digestió a l’intestí prim, a monocapes 
de cèl·lules Caco-2 per estudiar la captació apical, el metabolisme cel-
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lular i el transport transepitelial dels carotenoides (Failla et al., 2008).  
S’ha trobat una correlació entre la BA in vitro dels carotenoides i els 
resultats obtinguts en assaigs in vivo inclosos els estudis en humans 
(Borel et al., 2005).

Per elucidar el mecanisme d’absorció de cada un dels carotenoides, 
seria útil comparar-ne les absorcions intestinals d’una àmplia gamma 
(Yonekura i Nagao, 2007). 

5.1.2. Fonts de carotenoides i alguns benefi cis per a la salut

La luteïna és un component de les fulles verdes de molts vegetals i del 
rovell de l’ou que des fa més de deu anys s’utilitza com a complement 
alimentari i en l’enriquiment dels aliments per reduir el risc de dege-
neració macular relacionada amb l’edat. Dels nombrosos carotenoides 
que hi ha al sèrum humà, únicament la luteïna i la zeaxantina s’acumu-
len als teixits de l’ull (lents i regió macular de la retina). A la màcula 
lútia li corresponen els continguts més alts d’aquestes xantofi l·les. Per 
aquesta raó, luteïna i zeaxantina es coneixen també com a pigments de 
la màcula, i poden tenir una varietat de papers en la visió especialitza-
da dels primats superiors (Stringham i Hammond, 2005). S’ha suggerit 
una relació entre la densitat del pigment macular òptic, marcador dels 
continguts de luteïna i zeaxantina a la màcula i la densitat òptica de 
les lents, antecedent dels canvis que donen lloc a les cataractes. Les 
xantofi l·les poden actuar protegint l’ull de la fototoxicitat ultraviolada 
per captació (quenching) de les espècies reactives d’oxigen i/o altres 
mecanismes. Alguns estudis observacionals han mostrat com ingestes 
altes de luteïna i zeaxantina, en especial les procedents d’aliments rics 
en xantofi l·les com els espinacs, el bròquil i els ous, s’associen a una 
reducció signifi cativa del risc de cataractes (fi ns a un 20%) i de dege-
neració macular relacionada amb l’edat (fi ns a un 40%). Encara que la 
patofi siologia d’aquests trastorns oculars és complexa i té components 
ambientals i genètics, els estudis suggereixen que els factors dietètics, 
entre altres les vitamines antioxidants i les xantofi l·les, poden contri-
buir a reduir el risc. També en aquest cas es necessiten més estudis per 
confi rmar-ho (Moeller et al., 2000). 

La manca d’informació sobre la BD de la luteïna procedent de diferents 
fonts ha originat diferents estudis orientats a fer-ne una avaluació. Un 
estudi de disseny creuat compara la BD de luteïna lliure i esterifi cada 
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en forma de suplement, de luteïna procedent d’espinacs i d’ou enriquit 
amb luteïna. A deu persones sanes, després d’un període de rentat de 
dues setmanes (dieta pobre en carotenoides) els administren durant nou 
dies una de les diferents fonts que proporciona en tots els casos 6 mg de 
luteïna, excepte en l’èster de luteïna (5,6 mequivalents de luteïna). Les 
quatre fonts s’administren en ordre aleatori a tots els participants. Me-
suren el canvis de concentració sèrica de luteïna i veuen que al desè dia, 
amb l’ou enriquit en luteïna s’obté una resposta sèrica signifi cativament 
més alta que amb les altres fonts, que per la seva banda proporcionen 
una resposta similar i, per tant, també BD. Els resultats de l’estudi són 
interessants per a la selecció de fonts dietètiques de luteïna útils per a la 
prevenció d’algunes malalties com, per exemple, la degeneració macular 
de la retina lligada a l’edat (Chung et al., 2004).

Un altre estudi avalua mitjançant assaigs in vivo i in vitro la BD de la 
luteïna procedent de llet fermentada enriquida. A 24 voluntaris, selec-
cionats de forma aleatòria, se’ls administra llet fermentada enriquida 
en luteïna a dos nivells durant 14 dies. L’estudi observa que el con-
sum regular d’aquesta llet en les ingestes assajades (4- 8 mg/dia) pot 
augmentar la concentració sèrica de luteïna a un valor superior a 0,50 
μmols/L, que correspon al percentil 90 dels intervals de referència de 
poblacions europees i dels EUA. Aquests resultats mostren l’adequa-
ció de la llet fermentada com a vehicle d’èsters de la luteïna i l’efi càcia 
de la intervenció alimentària per millorar l’estat nutricional en luteïna. 
Al mateix temps i amb un assaig in vitro comprova que, independent-
ment de la dosi utilitzada, els èsters de la luteïna són resistents a la 
hidròlisi (≈1%). Es confi rma la utilitat dels models in vitro com a font 
d’informació adequada per predir les respostes in vivo (Granado Lo-
rencio et al., 2010). 

En els darrers anys, el desenvolupament i la comercialització d’ali-
ments funcionals i de suplements per part de la indústria ha experi-
mentat un augment exponencial malgrat el coneixement insufi cient de 
la BD dels components bioactius del aliments i de les interferències 
potencials derivades de la presència d’altres components de l’aliment 
o de la dieta. Si bé ara es veu la necessitat de estudiar-la i avaluar-la 
per poder garantir els efectes per a la salut que s’atribueixen a aquests 
compostos.

Els estudis que es duen a terme combinen els assaigs in vivo amb els 
in vitro. Així, per avaluar l’efecte dels modifi cadors de l’absorció (llet i 
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ferro) sobre la BA in vitro i la resposta sèrica in vivo dels carotenoides 
i de l’alfa-tocoferol dels sucs de fruita, es fa un assaig en 32 dones joves 
que consisteix en tres períodes de suplement (21 dies cada un) entre 
els quals s’intercalen dues setmanes de rentat. Administren de forma 
consecutiva 2 x 250 ml/dia de suc de fruita enriquit amb vitamina C, 
suc de fruita amb llet i suc de fruita amb llet i ferro i recullen mostres 
de sang en dejú abans i després de cada període de suplement. La BA 
in vitro dels carotenoides i de l’alfa-tocoferol s’avalua amb un model 
estàtic de digestió i la vitamina E i els carotenoides es determinen per 
cromatografi a líquida d’alta resolució. La presència de modifi cadors de 
l’absorció incrementa la hidròlisi dels èsters de la xantofi l·la i la trans-
ferència de les xantofi l·les lliures i de l’alfa tocoferol a la fase micel-
lar. In vivo i en una mateixa participant, la ingestió de sucs de fruita 
augmenta de forma signifi cativa els continguts sèrics d’alfa-tocoferol i 
d’alguns carotenoides i s’observen increments sèrics (ajustats a la dosi) 
més alts amb els sucs amb llet i amb llet i ferro, si bé les diferències no 
són estadísticament signifi catives. La conclusió és que la presència de 
llet i de llet més ferro no afecta la BD in vivo dels carotenoides i de 
l’alfa tocoferol dels sucs de fruita. Els resultats recolzen un cop més la 
utilització de models in vitro per avaluar els factors dietètics que infl u-
eixen en la BD de carotenoides i tocoferols dels aliments (Granado-
Lorencio et al., 2009).

Des fa dècades, el consum de pastanagues s’associa a benefi cis per a la 
salut en relacionar el color groc ataronjat de l’hortalissa amb la presèn-
cia de carotenoides i l’activitat provitamínica A. Al llarg del anys s’han 
desenvolupat pastanagues de color taronja-porpra-vermell que a més 
d’activitat provitamínica A contenen antocianines i licopè, antioxi-
dants potents. Aquest tipus de pastanagues poden signifi car un progrés 
signifi catiu en el camp dels aliments funcionals sempre que aquests 
compostos no interfereixin en la BD dels carotenoides (Arscott i Ta-
numihardjo, 2010). Per avaluar la BD del β-carotè en humans fan un 
assaig amb liquats/purés de taronges i de pastanagues porpra amb el 
mateix contingut de all-trans-β-carotè (10,3mg) i un control blanc, que 
administren a l’hora de l’esmorzar en forma de liquat/puré a dones (n 
= 5, de 21 a 26 anys) després d’un període de rentat. Determinen el 
contingut plasmàtic de β-carotè durant 144 h després del tractament, 
sense trobar diferències entre els dos tipus de puré, dada que indicaria 
que les antocianines no afecten l’absorció postprandial de β- carotè 
(Arscott et al., 2010).
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5.2. Polifenols

Els resultats de nombrosos estudis epidemiològics indiquen que els 
polifenols podrien contribuir a reduir el risc d’un ampli ventall de ma-
lalties cròniques/no declarables. Observacions que s’han de confi rmar 
mitjançant assaigs aleatoritzats controlats amb placebo en humans. 
Una metaanàlisi recent revela activitats prometedores dels polifenols 
del cacau, la soja i el te en la dilatació vehiculada per fl ux, la pressió 
sanguínia i el colesterol-LDL (Williamson i Holst, 2008). 

Per altra banda, en la majoria de casos les activitats biològiques amb 
benefi cis per a la salut dels polifenols s’han observat en assaigs in vitro 
en els quals s’han utilitzat aglucones. És a dir, la forma avaluada no es 
correspon amb el glicòsid al qual en realitat estan exposats els humans 
i prescindeix del paper que digestió i absorció (BD) i metabolització 
poden jugar en els efectes obtinguts. Així doncs a l’hora d’interpretar 
els resultats dels estudis d’avaluació dels compostos bioactius s’han de 
tenir en compte les condicions de l’assaig i la forma de compost avalu-
ada (Manach et al., 2005; Murphy i Hendrich, 2010).

Encara que l’efecte protector dels fenols de la dieta s’ha atribuït en 
gran part a l’activitat antioxidant que redueix els continguts de radi-
cals lliures en l’organisme, actualment hi ha proves que indiquen que 
els metabòlits dels polifenols presents al plasma a concentracions de 
nmol/l o mmol/l exerceixen efectes moduladors en les cèl·lules mit-
jançant accions selectives en diferents components de les cascades de 
senyals intracel·lulars vitals per a funcions cel·lulars (creixement, pro-
liferació i apoptosi). A més, les concentracions intracel·lulars necessà-
ries per infl uir en les vies de senyals cel·lulars són considerablement 
menors de les que calen per provocar un impacte sobre la capacitat 
antioxidant (Crozier et al., 2009). 

En funció de l’estructura carbonada els polifenols es classifi quen en: 
àcids fenòlics, fl avanoides i els menys freqüents, estilbens i lignans 
(Scalbert i Williamson, 2000). Els fl avanoides dels quals se n’han des-
crit més de 5000 són el grup més comú de polifenols en els vegetals als 
quals proporcionen aroma i color. S’estima que dos terços de la inges-
ta dietètica de polifenols correspon als fl avonoides. Les sis principals 
subclasses inclouen les fl avones (apigenina, luteolina...), els fl avonols 
(quercetina, miricetina....), les fl avanones (naringenina, hesperidi-
na.....), les catequines o fl avanols (epicatequina, galocatequina.....), les 
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antocianidines (cianidina, pelargonidina.....) i les isofl avones (genisteï-
na, daidzeïna). Majoritàriament estan presents en forma de glicòsids i 
ocasionalment com a aglucones lliures (Ross i Kasum, 2002). 

Les aglucones s’alliberen dels glicòsids durant la digestió per acció de 
les glicosidases humanes o microbianes. Sembla que només s’absor-
beixen les aglucones, que un cop a la mucosa intestinal es transformen 
en glucurònids o derivats conjugats amb grups sulfat. Es produeixen 
transformacions addicionals al fetge, als ronyons i en altres òrgans. 
Els compostos fenòlics absorbits s’excreten per l’orina o a la bilis, en 
aquest darrer cas, un cop a l’intestí el grup conjugat (glucurònid o sul-
fat) s’elimina per acció de la microbiota i es produeix una reabsorció 
amb la transformació concomitant. Més del 90% de les formes que 
circulen pel plasma són glucurònids o sulfats que interaccionen amb 
les cèl·lules amb una activitat molt inferior a la que correspon a les 
aglucones fenòliques de procedència (Zhang el al., 1999; Zhang et al., 
2003). La microfl ora intestinal catabolitza la majoria de compostos fe-
nòlics dels vegetals i s’estudia la bioactivitat dels metabòlits que igual 
que els compostos de procedència s’excreten bastant ràpidament, la 
majoria l’endemà de la ingesta (Heindrich, 2002).

L’extrapolació en l’ésser humà de les activitats dels fl avonoides obser-
vades en assaigs in vitro obliga a tenir en compte, com s’ha assenyalat 
repetidament, la BD que segons dades procedents d’estudis d’inter-
venció en humans per a determinats fl avonoides és molt més alta del 
que es creia i en qualsevol cas interessa avaluar-la. Per a alguns tipus 
de polifenols de la dieta hi ha un nombre sufi cient d’estudis d’inter-
venció que permeten avaluar en humans el tipus i la magnitud dels 
efectes in vivo mitjançant els canvis dels biomarcadors a curt termini. 
Així, les isofl avones (genisteïna i daidzeïna de la soja) tenen efectes 
signifi catius sobre la salut del teixit ossi en dones postmenopàusiques 
i alguns efectes hormonals febles. Les catequines monomèriques (de 
les quals el te és una bona font) exerceixen efectes sobre marcadors 
antioxidants al plasma i el metabolisme energètic. Les procianidines, 
catequines oligomèriques presents a concentracions elevades al vi ne-
gre, raïm, cacau, gerds, pomes i en alguns suplements com el picnoge-
nol (extracte de l’escorça de pi marí francès que conté biofl avonoides) 
tenen efectes ben visibles en el sistema vascular, entre aquests, si bé no 
de forma única, una activitat antioxidant en el plasma. La quercetina 
(principal representant dels fl avonols, que es troba en concentracions 
altes a les cebes, les pomes, el vi negre, el bròquil, el te...) infl ueix so-
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bre alguns marcadors de la carcinogènesi i té efectes petits sobre els 
biomarcadors antioxidants plasmàtics in vivo, si bé en alguns estudis 
no els han pogut detectar. Ara bé, encara que signifi catius, els efectes 
antioxidants in vivo són limitats si es comparen amb els assenyalats in 
vitro, fet que s’explica per la manca de: 1) biomarcadors in vivo vali-
dats, especialment a l’àrea de la carcinogènesi, 2) estudis a llarg termini 
i 3) comprensió dels resultats obtinguts en els estudis in vitro de BD, 
que posteriorment s’han utilitzat per dissenyar els estudis in vivo. To-
tes aquestes qüestions s’han de tenir en compte en el disseny d’estudis 
in vitro i in vivo. Per altra banda, els estudis d’intervenció en humans 
haurien de ser d’una duració sufi cient per equivaler al consum dietètic 
dels polifenols a llarg termini (Williamson i Manach, 2005).

El nombre elevat de polifenols i les seves variades estructures fa difícil 
que en un futur pròxim es pugui disposar de les dades necessàries per 
establir ingestes dietètiques recomanades de polifenols. En qualsevol 
cas, per fer-ho és imprescindible conèixer la BD dels polifenols i els 
efectes que tenen a diferents dosis.

5.2.1. Factors que infl ueixen en la BD dels polifenols

La preparació culinària dels aliments infl ueix de forma signifi cativa en 
el seu contingut de polifenols, així, la pràctica usual de pelar la fruita 
n’elimina una fracció important perquè sovint els continguts de la pell 
són més alts que els de la polpa. El processat industrial dels aliments 
també pot reduir de forma signifi cativa els continguts de polifenols. 
S’ha comprovat que els aliments (cebes, cols, pomes i mongetes) pro-
cessats (enllaunats, en pot de vidre o congelats) tenen continguts de 
fl avonols signifi cativament menors (≈ 50%) que els corresponents pro-
ductes frescos (Aherne i O’Brien, 2002), però per altra banda el pro-
cessat pot contribuir a millorar la BD, per exemple, en els tomàquets 
la disponibilitat dels fl avonols augmenta (forma lliure) en afavorir la 
hidròlisi i l’extracció de la matriu aliment (Stewart et al., 2000). 

Un altre factor a tenir en compte és la modifi cació dels polifenols i la 
formació de nous compostos en els processos d’elaboració d’aliments 
com la fermentació del te, el torrat del cafè, la fermentació del most i la 
maduració/envelliment del vi (van de Wiel et al., 2001).
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Els polifenols són molt sensibles al pH alcalí feble de l’intestí prim i això 
fa que una elevada proporció d’aquests compostos es modifi qui abans 
de l’absorció (Bermúdez-Soto et al., 2007). L’avaluació de polifenols 
de grana de raïm amb un sistema in vitro (digestió simulada i cèl·lules 
Caco-2) mostra que l’estabilitat dels polifenols es manté durant les di-
gestions salival i gàstrica, però es modifi ca en la pancreàtica, que juga 
un paper important en la BD. Per altra banda, les interaccions entre els 
compostos fenòlics i les proteïnes (del suc digestiu i/o de les cèl·lules de 
la vora en raspall o els enzims) que es produeixen principalment durant 
la fase intestinal, disminueixen la BD (Laurent et al., 2007). Altres fac-
tors que infl ueixen en la BD dels compostos fenòlics són els canvis en 
l’estructura de la paret cel·lular, la ubicació del glicòsids a les cèl·lules i la 
unió dels compostos a la matriu aliment (Balasundram et al., 2006).

En els humans s’observa una àmplia variabilitat en la BD i la bioefi cà-
cia dels polifenols, amb diferències de fi ns a deu vegades en els valors 
de la concentració plasmàtica màxima de la majoria de compostos fe-
nòlics, fet que en part es pot explicar per diferències en la matriu de 
l’aliment i de la dieta de procedència (Manach et al., 2005). L’eleva-
da variabilitat en la BD dels diferents polifenols fa que els més abun-
dants en la dieta no siguin necessàriament els que proporcionen els 
continguts més alts de metabòlits actius al teixits diana. Les dades de 
97 estudis s’han utilitzat per avaluar la cinètica i el grau d’absorció dels 
polifenols en adults després de la ingesta d’una dosi única administra-
da en forma de compost pur, extracte vegetal o aliment/beguda. S’han 
calculat les mitjanes dels valors de la concentració plasmàtica màxima 
(Cmax), el temps (tmax) necessari per assolir-la, l’àrea sota la corba 
concentració-temps, la semivida d’eliminació i l’excreció urinària rela-
tiva dels 18 polifenols més importants. A la sang hi ha els metabòlits, 
resultat de les activitats digestiva i hepàtica. Per a una ingesta de 50 mg 
d’equivalents d’aglucona, els continguts plasmàtics totals dels metabò-
lits oscil·len entre 0 i 4 mμmol/L. L’excreció relativa per orina depèn 
del tipus de polifenol i s’estima compresa entre el 0,3 i el 43% del total 
ingerit. Els polifenols que millor s’absorbeixen són l’àcid gàl·lic i les 
isofl avones, seguits de les catequines, les fl avanones i els glucurònids 
de la quercetina. Els que pitjor ho fan són les protoantocianidines, les 
catequines del te conjugades amb gal·lats i els antocians. No hi ha prou 
dades per avaluar els àcids hidroxicinàmics i altres polifenols (Manach 
et al., 2005).
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A continuació es comenten a tall d’exemple les Isofl avones i el Res-
veratrol.

Les isofl avones són compostos fenòlics amb una estructura molt si-
milar a la dels estrògens de les femelles dels mamífers. Per això i per 
ser components intrínsecs dels vegetals se’ls anomena fi toestrògens. Se 
n’ha proposat l’ús en la teràpia d’un gran nombre de trastorns hormo-
nodepenents com, per exemple, els trastorns de la menopausa, alguns 
tipus de càncer, malalties cardiovasculars i osteoporosi (Setchell i Cas-
sidy, 1999; Birt et al., 2001).

Les isofl avones estan presents als vegetals en forma d’aglucones, 
β-glicòsids, manolil- i acetilglicòsid. Els aliments a base de soja són la 
principal font dietètica d’isofl avones, majoritàriament en forma de gli-
còsids, la composició i la concentració dels quals varia en les diferents 
parts de la llavor (coberta, cotiledó i axis). El procés d’elaboració, per 
exemple, la fermentació modifi ca la relació entre els continguts de gli-
còsids i aglucones, en afavorir la hidròlisi (Setchell i Cassidy, 1999; de 
Pascual- Teresa et al., 2006). 

Les diferents etapes de la digestió infl ueixen en l’estabilitat, l’alli-
berament i la distribució de les isofl avones que s’absorbeixen millor 
d’un suplement que de la matriu alimentària, que pot modifi car-ne 
l’absorció (Hendrich, 2002; Rowland et al., 2003; Faughan et al., 2004). 
Les β-glicosidases intestinals hidrolitzen els glicòsids de les isofl avo-
nes abans de l’absorció als enteròcits dels adults sans (Setchell et al., 
2002). 

En l’avaluació de la BA d’isofl avones procedents de galetes, suc de 
fruita i xocolata s’observa que la corresponent a les primeres és bai-
xa (22 ± 14.1%) si es compara amb les procedents de suc de fruita 
(90 ± 12,7%) i de xocolata. A les galetes, l’efecte matriu (sucre/midó/
proteïna) impediria l’extracció de les isofl avones (de Pascual- Teresa 
et al., 2006). Els valors de BA de les isofl avones difereixen dels pro-
cedents d’estudis en humans i evidencien els problemes que planteja 
l’extrapolació als humans dels resultats obtinguts in vitro. La manca de 
concordança es pot explicar per l’acció de la microfl ora intestinal sobre 
les isofl avones (daidzeïna) en el procés digestiu. A més, in vivo hi ha 
millor probabilitat d’interaccions entre les isofl avones alliberades i les 
proteïnes que in vitro, com passa, en general, amb tots els polifenols 
(Cassidy et al., 2006).
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El resveratrol (3, 5, 4’-trihidroxiestilbè) és un compost fenòlic del grup 
dels estilbens present principalment al raïm, al vi, als cacauets i deri-
vats, on es troba lliure o com a piceid (resveratrol-3-O-glicòsid) en les 
respectives formes isomèriques. 

Nombrosos estudis in vitro mostren els efectes antioxidants, antiinfl a-
matoris i estrògenics així com les activitats anticarcinogèniques i qui-
miopreventives del resveratrol. La seva absorció, metabolisme i BD 
s’han estudiat en assaigs in vitro, ex-vivo i in vivo. 

No és clar que en humans el resveratrol ingerit per via oral arribi als 
punts d’acció en dosis adequades i sufi cients per produir els efectes 
biològics observats en assaigs in vitro. En un estudi de l’absorció, la 
BD i el metabolisme del 14C-resveratrol, aquest s’administra per via 
oral i intravenosa a sis voluntaris. Per via oral, d’una dosi de 25 mg se 
n’absorbeix el 70%, amb pics (≈ 2 microM) de continguts de resvera-
trol i metabòlits al plasma i una semivida plasmàtica de 9.2 +/- 0.6 h. 
El contingut plasmàtic de resveratrol no modifi cat és inferior a 5 ng/
ml. La major part del resveratrol administrat per via oral es recupera 
a l’orina. Identifi quen tres vies metabòliques: conjugació dels grups fe-
nòlics amb sulfat i amb àcid glucurònic i hidrogenació del doble enllaç 
alifàtic, probablement per la microfl ora intestinal. La conjugació amb 
sulfat a l’intestí i al fetge és molt ràpida i sembla que és l’etapa limitant 
(Walle et al., 2005).

Per raó del ràpid i ampli metabolisme, la BD sistèmica del resveratrol 
és molt baixa, pràcticament zero. Per tant, els benefi cis per a la salut 
derivats de la ingesta es deuen a l’acumulació a les cèl·lules epitelials 
del tracte aerodigestiu i als metabòlits biològicament actius que es for-
men (Wenzel i Somoza, 2005). 

En un estudi recent de revisió (Cottart et al., 2010) sobre les propietats 
benefi cioses dels resveratrol, entre altres els efectes antifi nfl amatoris i 
antitumorals, s’assenyala que els resultats dels estudis en humans són 
fragmentaris i a vegades contradictoris a causa de les variacions en la 
forma d’administració, els protocols i els mètodes d’avaluació utilitzats. 
Malgrat les nombroses dades sobre la BD i la toxicitat del resveratrol 
en humans que hi ha actualment, encara resten punts per completar i 
aclarir, en concret la naturalesa dels metabòlits endògens incloent-hi 
les propietats biològiques i la distribució en els teixits i cèl·lules. Per 
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altra banda, el resveratrol sembla tolerar-se bé i no s’ha assenyalat cap 
efecte tòxic marcat. 

La utilització del resveratrol obliga a estudiar l’efecte de la matriu ali-
ment sobre la BD. Una de les avaluacions d’aquest efecte consisteix en 
un assaig aleatoritzat, creuat de doble via amb 24 participants sans, que 
inclou dos períodes consecutius de tractament separats per una fase de 
rentat de set o més dies. En cada un dels períodes s’administra per via 
oral una dosi única (400 mg) de transresveratrol seguida o bé d’un àpat 
ric en greix o bé de vuit hores de dejuni. Malgrat l’àmplia variabilitat 
interindividual en els paràmetres farmacocinètics del transresveratrol, 
s’observa que la presència d’aliments provoca un endarreriment en la 
taxa d’absorció, com mostren les concentracions plasmàtiques màxi-
mes (Cmax) i la tmax, si bé el grau d’absorció avaluat per a l’AUC no 
es modifi ca de forma rellevant (Vaz da Silva et al., 2008).

Un altra qüestió que es planteja són les possibles interaccions entre 
compostos fenòlics quan com a resultat de la ingestió d’un àpat de 
composició variada que inclou diferents tipus de vegetals, a l’intestí 
estan presents de forma simultània diferents polifenols dels quals no 
se sap gaire bé si poden interaccionar, i en cas de fer-ho quines serien 
les conseqüències per a la BD. Per esbrinar-ho s’han fet i es continuen 
fent estudis. A tall d’exemple, en un que mesura l’absorció intestinal i 
el metabolisme esplàncnic de genisteïna, hesperitina i àcid ferúlic sols 
o combinats, a diferents dosis (15- 120 microM), mitjançant perfusió en 
intestí prim de rata i anàlisi per cromatografi a líquida d’alta resolució  
dels polifenols al líquid procedent de la perfusió, bilis i plasma. Inde-
pendentment de la quantitat perfusionada, els tres polifenols mostren 
una efi ciència de la transferència neta a l’enteròcit similar que no es 
modifi ca de forma signifi cativa per la presència simultània dels tres 
compostos. Tanmateix l’àcid ferúlic es diferencia del dos fl avonoides 
per la baixa secreció intestinal de conjugats. La conjugació intestinal i 
la secreció dels conjugats al lumen intestinal varia amb la dosi de fl avo-
noides. S’observa que la més alta satura la conjugació i això també pas-
sa si simultàniament es perfusiona una dosi alta d’un segon fl avonoide. 
La intensitat de la secreció biliar difereix de forma substancial entre 
els polifenols estudiats i és menor per a l’àcid ferúlic. El grau en què té 
lloc el cicle enterohepàtic és proporcional a la quantitat perfusionada 
i no es veu afectat per la presència simultània de diferents compostos 
a l’intestí. En conclusió, la disponibilitat de genisteïna i hesperitina per 
als teixits perifèrics sembla ser menor que per a l’àcid ferùlic si es con-
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sidera l’elevada secreció intestinal i biliar dels seus conjugats. A més, 
una ingesta alta de polifenols pot millorar la BD en saturar-se la secre-
ció intestinal dels conjugats (Silberberg et al., 2006).

5.2.2. Fonts dietètiques de polifenols i biodisponibilitat

A continuació es comenten els resultats d’alguns estudis relatius a la BD 
dels polifenols de fonts usuals i també l’efecte de la matriu alimentària.

Catequines del te verd. Els resultats d’un estudi recent (Del Rio et al., 
2010) indiquen que la BD de les catequines antioxidants del te verd 
podria ser més alta del que es pensava perquè els metabòlits de la fi ssió 
del anells del fl avan-3-ol i compostos relacionats del te verd tenen BD 
d’aproximadament el 40%, o sigui uns deu cops més alta del que es 
creia. La majoria dels catabòlits del fl avan-3-ol que s’excreten són va-
lerolactones procedents de la fi ssió microbiana dels anells, amb una BD 
(40%) que juntament amb la presència als fl uids biològics a concentra-
cions altes, en fa més factible la bioactivitat. Malauradament no hi ha 
estudis sobre els efectes biològics i el fet d’estar en forma conjugada 
difi culta l’estudi dels potencials efectes com a agents protectors. En un 
dels estudis s’administra a vint persones sanes una beguda de te verd 
(400 μmols de fl avan-3-ols) i a continuació es determinen per cromato-
grafi a líquida d’alta resolució- espectrometria de masses tàndem, tots 
els metabòlits coneguts i algun desconegut. Identifi quen 39 compostos, 
dels quals l’epigalocatequina-3-galat és l’únic compost no metabolitzat 
i present en major concentració que els conjugats de epigalocatequina 
i epicatequina. Els altres components són metabolitzats pels bacteris 
del còlon. La variabilitat elevada en els metabòlits excretats s’atribueix  
a diferències en la microfl ora del còlon. Es confi rma que si es tenen en 
compte els metabòlits resultants de la fi ssió de l’anell al còlon, la BD 
de les catequines del te verd és major del que es creia. La ingestió re-
gular de begudes de te verd llestes per beure que contenen fl avan-3-ols 
proporciona una exposició no-marginal de l’organisme a aquests ca-
tabòlits i d’alguna manera justifi ca les nombroses accions benefi cioses 
atribuïdes a la ingestió d’aquest te (Del Rio et al., 2010a, b). 

Polifenols del cacau/xocolata. La xocolata conté els polifenols proce-
dents del cacau. Per avaluar si les proteïnes de la llet interaccionen 
amb els polifenols del cacau i modulen la captació i la concentració 
plasmàtica de polifenols, es fa un assaig en el qual a 24 homes i dones 
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de mitjana edat se’ls proporciona, en dues tandes, 2 g de polifenols de 
xocolata, més sucre i mantega de cacau en 200 ml d’aigua. Una de les 
vegades hi afegeixen 2,45 g de proteïnes de làcties. Prenen mostres de 
sang en dejú, a intervals regulars de 8 hores i determinen els continguts 
de catequina i epicatequina, sense trobar diferències entre els dos trac-
taments. Les proteïnes làcties augmenten lleugerament la concentració 
dels primers punts i disminueixen la dels darrers. Per tant, la llet en 
pols no afecta la concentració mitjana dels polifenols si bé n’accelera 
lleugerament l’absorció, fet sense importància des un punt de vist fi si-
ològic (Keogh et al., 2007).

Àcids fenòlics del cafè. Els àcids clorogènics (CGA) són derivats de 
l’àcid cinàmic i els efectes biològics que presenten estan relacionats 
principalment amb les activitats antioxidants i antiinfl amatories. En la 
naturalesa, els principals CGA són els àcids cafeolquínic (CQA) i di-
cafeolquínic (diCQA) amb el cafè verd com a principal font de CQA, 
raó que en justifi ca la utilització en l’obtenció de nutracèutics, si bé la 
BD en humans encara no es coneix prou. 

L’avaluació del perfi l farmacocinètic i de la BD aparent en plasma i 
orina de CGA en deu adults sans, durant les 8 hores que segueixen 
a la ingesta d’una beguda de cafè verd descafeïnat (170 mg de CGA) 
mostra que: el plasma conté tres CQA, tres diCQA i els àcids cafeic, 
ferúlic, isoferúlic i p-cumàric, identifi cats per CLAR (detecció diode 
array)-MS. Al plasma hi ha més del 30% de l’àcid cinàmic ingerit, me-
tabòlits inclosos, amb màxims entre les 0,5 i les 8 h de tractament. Al 
fi nalitzar el tractament s’identifi quen en l’orina 4-CQA, 5-CQA, i els 
àcids sinàpic, p-hidroxibenzoic, gàl·lic, vainíl·lic, dihidrocafeic, cafeic, 
fèrulic, isofèrulic, i p-cumàric, en uns continguts equivalents a la recu-
peració en orina del 5,5 ± 10,6% dels àcids cinàmic i quínic ingerits. Es 
confi rma que els humans absorbeixen i metabolitzen bé els principals 
components del CGA del cafè verd (Farra et al., 2009).

Per confi rmar o rebatre la hipòtesi segons la qual l’addició al cafè ins-
tantani de llet sencera o sucre i succedani no lacti de crema modularia 
la BD dels compostos fenòlics del cafè (àcids cafeic, ferúlic i poliferú-
lic), fan un estudi en nou persones sanes, edat mitjana 33,7 anys, a les 
quals en un assaig de disseny creuat i de forma aleatòria se’ls assigna 
cafè soluble, cafè soluble amb llet sencera (10%) o cafè soluble amb 
sucre i succedani no lacti de crema. Les tres begudes proporcionen 
la mateixa quantitat d’antioxidants (332 mg expressats en àcid cloro-



68

gènic). Prenen mostres de sang a les 12 hores de la ingestió, hidro-
litzen els conjugats dels àcids clorogènics i determinen els continguts 
equivalents dels àcids cafeic, ferúlic i isoferúlic. En comparació amb 
el cafè negre instantani habitual, l’addició de llet no modifi ca de for-
ma signifi cativa l’àrea sota la corba (AUC), la concentració plasmàtica 
màxima (Cmax) ni el temps necessari per assolir-la (Tmax). Les Cmax 
dels àcids cafeic i isoferúlic són signifi cativament menors i els Tmax 
d’àcid ferúlic i isoferúlic signifi cativament més alts per al grup sucre/
succedani no lacti de crema que per al grup del cafè. Tampoc les AUC 
difereixen de forma signifi cativa. Per tant l’addició de llet sencera al 
cafè soluble no modifi ca el contingut d’àcids fenòlics del cafè ni en 
disminueix la BD, mentre que el sucre i el succedani de crema no lac-
ti afecten la Tmax i la Cmax sense modifi car l’aparició del fenols del 
cafè en el plasma, dada que suggereix una modulació de la BD si bé 
fi nalment s’assoleixen els mateixos continguts de compostos fenòlics 
en sang (Renouf et al., 2010).

Beguda a base de suc de fruita enriquida amb polifenols. Per propor-
cionar una quantitat addicional de polifenols a la dieta es prepara una 
beguda a base de suc de fruita enriquida amb polifenols. Per avaluar 
la BD dels components es fa un assaig en el qual s’administra a deu 
voluntaris 350 ml de la beguda després de dos dies d’una dieta pobra 
en fl avonoides. A continuació prenen mostres de plasma i d’orina de 
24h i determinen els polifenols per cromatografi a líquida d’alta resolu-
ció- detector de diode/espectrometria de masses. La farmacocinètica al 
plasma i les recuperacions en orina del metabòlits de fl avan-3-ols, fl a-
vanones, dihidrocalcones i àcid 5-O-cafeolquínic, són en la majoria dels 
casos qualitativament i quantitativament similars a les mencionades en 
estudis similar amb te verd, suc de taronja, sidra i cafè. Això indica que 
els compostos polifenòlics de la beguda s’absorbeixen i s’excreten en 
un grau similar si s’administren de forma individual i conjunta. La be-
guda és per tant font de polifenols biodisponibles l’obtenció dels quals 
requereix la ingesta de diferents vegetals (Borges et al., 2010).

5.3. Altres

Hi ha molts altres compostos bioactius que també reclamen l’atenció, 
però incloure’ls en aquest document requeriria molt més espai del que 
és habitual. No obstant això, sembla interessant comentar un grup de 
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substàncies, els anomenats pèptids bioactius que a més d’exercir un 
efecte potenciador de la BD mineral tenen d’altres activitats biològi-
ques observades en la majoria dels casos en assaigs in vitro fets amb 
pèptids isolats.

En els estudis in vitro s’han avaluat els efectes estimulador o inhibidor 
dels pèptids sobre proteïnes diana i sovint aquests efectes s’han esgri-
mit per justifi car l’estudi in vivo d’aquests compostos. Aquest plante-
jament té un defecte intrínsec, negligeix la baixa absorció, distribució, 
metabolisme i excreció dels pèptids i la seva baixa BD. Per altra banda 
i atès que els peptids s’hidrolitzen fàcilment al tracte gastrointestinal 
per acció de les peptidases de l’estómac, de l’intestí prim i de la vora en 
raspall, la majoria dels pètids s’hidrolitzen abans d’arribar  al duodè i 
al jejú on s’absorbeixen. Un plantejament correcte dels estudis ha d’in-
cloure la demostració de l’estabilitat del pèptid davant de les peptida-
ses del lumen i de la vora en raspall i l’avaluació d’absorció, distribució, 
metabolisme i excreció. 

Tampoc hi ha gaire estudis en animals i humans que determinin les con-
centracions absolutes i les cinètiques dels pèptids bioactius, si bé els pu-
blicats mostren la presència al plasma de pèptids a concentracions pico-
molars i nanomolars amb una eliminació ràpida (Foltz et al., 2010).

Per avaluar l’estabilitat dels caseïnofosfopeptids (CPP) en el tracte 
gastrointestinal es fa una digestió gastrointestinal simulada d’una be-
guda a base de fruita i llet. Al mateix temps s’estudia la resistència a la 
hidròlisi d’una mescla de CPP afegits a la beguda. A la beguda sense 
addició s’identifi quen quatre CPP a la beguda sense addició l’origen 
dels quals s’atribueix a la presència de llet crua o al processat. En el 
digerit  gastrointestinal s’identifi quen deu CPP, dels que només un pre-
senta el clúster (SpSpSpEE) (grup de tres fosfoseril seguits de dos re-
sidus d’àcid glutàmic), que correspon a l’alfa(s2)-CN(1-19)4P. Els CPP 
afegits a la beguda resisteixen la digestió simulada si bé s’identifi quen 
16 CPP procedents de la fragmentació dels CPP afegits, amb una major 
presència del clúster si es pren com a referència els CPP de la beguda 
a base de fruita i llet. Aquests resultats justifi quen la utilització de CPP 
com a ingredients funcionals i ofereixen una bona possibilitat perquè 
les begudes a base de fruita i llet contribueixin a la millora de la BD 
mineral (García-Nebot et al., 2010).
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6. Comentaris fi nals

La revisió precedent, que no pretén ser exhaustiva, vol fer palès l’inte-
rès i l’actualitat de l’estudi de la biodisponibilitat dels nutrients i altres 
components bioactius dels aliments. 
El fi l conductor de la revisió és la biodisponibilitat dels nutrients i dels 
compostos bioactius dels aliments que està al punt de confl uència de 
tres matèries: química dels aliments, nutrició i tecnologia dels aliments. 
A la química li interessen els continguts de nutrients i altres compostos 
dels aliments; a la nutrició, el destí i la utilització d’aquests compostos 
en l’organisme; mentre que un dels objectius de la tecnologia dels ali-
ments és mantenir el contingut de nutrients i fer-los més biodisponi-
bles a l’organisme.

El progrés en el coneixement i la millora en la disponibilitat d’aliments 
per la població ha canviat els objectius de l’alimentació. Aquest fet 
obliga a replantejar les recomanacions dietètiques i la transformació 
dels requeriments en recomanacions dietètiques útils per la pobla-
ció fa necessari conèixer la biodisponibilitat dels nutrients. Al mateix 
temps cal conèixer la biodisponibilitat per avaluar el risc derivat de la 
presència d’un tòxic en un aliment. I, igualment per poder extrapolar 
als humans les activitats biològiques de compostos actius evidenciades 
mitjançant assaigs in vitro als possibles efectes in vivo.

Es constata la confusió existent en la utilització de la terminologia, 
així, sovint es parla de biodisponibilitat quan en realitat el que s’estima 
és la bioaccessibilitat i, per altra banda s’assenyalen les difi cultats que 
comporta l’avaluació de la bioefi càcia.

Pel que fa als mètodes de determinació és fonamental saber els avan-
tatges i els inconvenients de cada un dels tipus (in vivo i in vitro) així 
com les possibilitats i les limitacions que presenten. Si bé els resultats 
d’estudis en humans es consideren els de referència, un disseny no ade-
quat o una mostra massa petita en redueixen la validesa. Avui semblen 
bastant clars els benefi cis i les limitacions dels sistemes o models in 
vitro que amb el temps han millorat i s’han perfeccionat i no es limi-
ten a mesurar la bioaccessibilitat sinó que la incorporació de cultius 
cel·lulars permet d’estimar-ne la captació i el transport. Les principals 
aplicacions són: el cribratge, ja sigui per ordenar els nutrients en funció 
de la biodisponibilitat/bioaccessibilitat o per determinar l’interès d’un 
assaig in vivo i l’estudi dels components de la matriu aliment que po-
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den infl uir-hi. Cal destacar que l’aplicació d’aquests models requereix 
destresa i instal·lacions adequades.

D’entre els nutrients minoritaris d’interès s’han seleccionat el ferro i el 
zinc per l’àmplia distribució de les defi ciències i els efectes que tenen 
en el creixement i el desenvolupament. Els estudis ressalten la impor-
tància de la composició de la dieta en la biodisponibilitat pel paper 
destacat que juguen els potenciadors en el cas del ferro i els inhibidors 
en el del zinc, de manera que per assolir bons resultats no n’hi ha prou 
amb enriquir els aliments, cal modifi car la dieta per augmentar el con-
tingut de potenciadors o reduir el d’inhibidors. La proposta de fonts 
alternatives de ferro i de noves formes de presentació (encapsulació i 
nanoestructurats) indica que l’enriquiment en aquest mineral segueix 
plantejant limitacions a la indústria alimentària pels problemes tecno-
lògics que l’addició planteja i als responsables de les polítiques alimen-
tàries per la manca d’efi càcia.

Arsènic i mercuri són els dos elements tòxics que es troben en diferents 
formes químiques en els aliments i que difereixen en biodisponibilitat 
i toxicitat, raó que justifi ca l’especiació i l’avaluació de la toxicitat del 
mercuri procedent del peix. 

L’última part de la revisió s’ha dedicat als compostos bioactius dels 
aliments dels quals s’han seleccionat carotenoides i polifenols. L’inte-
rès per l’estudi de la biodisponibilitat d’aquests compostos deriva del 
seu ús en el desenvolupament d’aliments funcionals que en els darrers 
anys ha experimentat un increment extraordinari. Per altra banda hi 
ha la necessitat de fonamentar les declaracions de salut. En el cas dels 
carotenoides es mostra la diferència en la biodisponibilitat d’un mateix 
carotenoide segons la font de procedència i el paper del processat dels 
aliments en la millora de la biodisponibilitat. El camp dels polifenols és 
extraordinàriament ampli i són de destacar el paper de la microbiota 
intestinal en la seva metabolització i la importància dels metabòlits en 
l’acció d’aquests, fets que fan reconsiderar les avaluacions prèvies de 
biodisponibilitat d’aquest tipus de compostos.

Per acabar únicament assenyalar que queden encara molts aspectes 
per aclarir amb relació a la biodisponibilitat, cosa que permet suposar 
que es tracta d’una àrea de recerca amb força camp per córrer.
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