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El gran honor que em concedeixaquestadigníssimaAcadémia, permetent que pugui presentar-medavant de tots
Vostés,amb una gosadiai orgull que no tinc en absolut,vull
acceptar-lo com a tribut a l'únic mérit que puc oferir: una
decididavocació per la Universitat,en I'ensenyamenti en la
tascade laboratori, que vaig aprendredels meusprofessorsi
molt especialmentdel meu estimat mestre, el Dr. Francisco
Moreno Martín. El meu mérit, si existeix, estáen ells, i a ells
dedico aquestesdevenimentde la meva trajectóriaacaddmica.

TOXICO LO GIA DE LS ALIMENTS
Quan vaig presentar-mea aquestadocta Académica,amb
ocasiódel meu ingréscom a AcadémicCorresponent,vaigescollir un tema que em permetia fer una reflexió sobreqüestions lligades a la meva tascadocent, com són la Bromatologia i la Toxicologia. Per aquest motiu, el títol de la meva
conferdnciava ser aleshores,el generde 1978, precisamente,
In t ox icacions alimentdries.
Com vostéspoden veure m'atreveixo a repetir i a insistir
en la mateixa temática. Ho faig amb I'esperangade poder
oferir nous punts de reflexió, sempreválidsi tal vegadamolt
actualsen la situacióalimentária-no nomésdel nostre país,
sinó també de la comunitat dels paisosoccidentalsen la que
estemintegrats.
Abans d'entrar a tractar els punts que m'interessacomentar, voldria ressaltar,breument, el paper que juguen la Bro-

matologia i la Toxicologia en la formació i en l'activitat del
Farnacéutic,la conjunciódels qualsutilitzaré per ál desenvolupanrentde 1amevaconferdncia.
No és el nreu propósit iniciar el joc dialéctici I'apologia
per les qualses pot lluitar en el pla d'esd'unesassignatures
tudis de la nostrallicenciatura;aixó és, en realitat.comoeténciade burdcratesi apassionats.
Entenc tan sols el farmacéutic coltl a un prof'essional
sanitarii aquestés el motiu pel
qual, de molt a prop (o una nticatangencialrnent),
cal que es
prcocupi. i es preocupa,pcr nrolts aspectesque giren al
voltant de I'home. tant si es tracta d'un home sa com d,un
rnal¿rlt.
La Brornatologiaés la cidnciadels aliments.cidnciadmplia que s'abocaen I'alimenl. consideratdes de punts de
vista molt diferents.I els aliments.tal com cluedendefinitis
errel nostre C.A.E., són tr¡teslessubstiincieso productesde
qualsevol naturalesa, sólids o líquids, naturals o transJortnaÍs, que per les sevesaplicacic,tt.Ls
caractert'stiques,componettts, pre¡taració i estat de conservació,siguin susceptibles
de ser utilitzats idóniament o habitualmentper algunatle les
següentsJinalitats: I.o )Per a la normal nutrició ltumana o
cotn a Jruitius, i 2.4)()ont a productesdietitics, en casosespecialstl'alitnentacióhutnana.Queda dit, amb aixó, que tot
alirnentésun productecomplexalié a l'individu.
La necessitatd'aiintentsés un fet intrínsec a la própia
vida. peró no podem ser tan simplistesi concloure;.,hemde
menjar per viure". Aquestanecessitatpritndriaés més sutil.
Segonsdiu la F.A.O.. Els aliments han de proporcionara
I'organisme una aportació energética,pldstica i protectora,
que permeti a I'individu les activitatsfísiques i psíquiques
que corresponen a la seva idiosincrdsia,a la seva activitat
proJessiorruli a la seva situació ambientat, dit en altres pa_
raules,els aliments han de proporcionar-lique pugui portar
utru v-iduJísicament,mentalntenti socialmentactiva,
Tanrbé.el 1981, en la celebraciódel PrirnerDiaMundial
de I'Alimentació.el Director Generalde la F.A.O. va recordar el "dret hunlá bdsica una dieta adequada",dret inalienable a una dieta adequada,tant en quantitatcoln en qualitat. En quantitat.per evitar els excessos,
situaciólnolt freqüent en les societatsecondmicamentprósperesi que constitueix un error alimentari tan perillós com pot ser-hoel
defecte.la f'arn.Quant a la qualitat,per alld que asseguri
la
idonei'taten I'equilibri entre el valor nutritiu i I'hieiénic6

sanitari dels aliments. Equilibri certamentdifícil, als nostres
dies,on la genuinanaturalesade l'aliment, es complicaper
moltes raons, obligades,unes vegades,per 1a tecnologia.i
altresper manipuladorsi costumsadquirits.
La Toxicologia pot definir-setan simplementcom va ferho Orfila al segleXIX: com la ciéncia dels verins. Més proper als nostres moderns esquemesmentals. va expressar-se
Loomis en definir la Toxicologia com I'estudi de lesacciotts
nocives dels productes químics sobre el teixit biolÓgic.
Aquesta definició ens ofereix una visió dinámica de la moderna Toxicologia, que planteja 1a relació obligada i constant de la interacció entre I'organismei el xenobiÓtic.En la
mesura que el xenobiótic, tan sovint és el medicament,és
lógica la necessitatde la Toxicologia per als nostresprofessionals.
Ara bé. en aquestmoment. ensimporten,com a xenobiótics, els aliments. Aquests, vistos en el conjunt dels seus
components,constituentsi vehicle d'ingredients,contaminants i residus, configuren una categoria particularment
complexade xenobiótics,que mereixenla nostraatenció.
Pel que fa a I'organisme,també hem de tenir present,si
volem establir,justament,la connexióde ia que pot resultar
I'efecte tóxic. determinatsfets i circumstancies.
Així. la
condicióde salut,malaltia,necessitats
alimentáries
especials,
en ambdóscasos,edat,sexe,treball,etc., fan veurecom pot
ser d'iimplia la diversitat de possiblesefectes, segonses
barregin els condicionantsesmentats,en arribar a I'organisme un alimentdeterminat.
Els comentaris anteriors ens obren la porta a I'amplitud
de la Toxicologiaalimentária.que resulta.com ja hem dit,
de 1a interaccióaliment-organisme.
Quedenplantejats,així,
els dos elementsdel fenómen tdxic: el tóxic (dosi. característiques,propietats,etc.) i I'individu (idiosincrdsia:salut,
malaltia,sexe,edat,etc.).
Per quant es refereix al tóxic: els aliments, seria convenient disposarde la máxima informació sobre els productes
presents,normalment,
que pot contenir. Els uns, substáncies
en la sevacomposiciógenuina,els altres,resultantsde la
seva condició acabablei de la seva tecnologia.Aquests
darrersaspectesno són sempreben conegutsi poden donar
origen a nous fenómens tóxics. Sobre algun d'aquestsaspectes,haurem d'insistir,en especial,sobreaquellsproductes tóxics que resultende la tecnologia,donat que, alsnos-

tres dies, no en podem prescindir.I davant cl'aquestfet' és
fácil caure, tant en comentaris triomfalistes en pro de la
econdmics,
tecnologia,que serveixentan solsels'interessos
únique
poden
conduir,
catastrófics
averanys
altres
com en
que
de
les
pitjors
fam
de
situacions
a
Humanitat
la
cament,
pateix i que més aviat ens farien retornar a la Baixa Edat
Mitjana.
Pel que fa a l'organisme, que rep I'aliment, poden ser
consideratssota un punt de vista toxicológic, els desequilibris, invencibleso no, en l'aportació adequadade nutrients,
els quals es tradueixen en les malalties de la fam i de la
superabundáncia.Situacions freqüents i importants en el
nostre món.
També es presenten situacions toxicológiques amb aliments ben conegutsi que es consumeixen,dmpliament,sense oferir cap mena de perill per a la majoria de la gent, perÓ
que per a algunes persones amb trastorns metabÓlicso
o agreugenla madesordresbásicscongénits,desencadenen
fatal.
amb desenllaE
laltia, a vegades,
Peró, caldria posar més interés en el procés toxocindtic
que transcorrea l'organisme,quan rep un aliment, i, precisament, aquellsdels ingredientsque no coincideixenamb components fisiológicsper als quals I'organismedisposade vies
metabóiiquesben establertes.De no ser així, continuarem
parlant, ininterrompudament, de Toxicologia alimentaria,
d'intoxicacions alimentdries, de T'óxics dels aliments, o
d'alimentstóxics, de forma estereotipada,repetitiva,meritÓria per un exercicimemorístic,peró, que no descobreixni
avangaen el camí del coneixementreal del problerna.Es per
aquest motiu, que és transcendentalconsiderarla conjunció
aliment-organismeper arribar al concepte modern de la Toxicologia alimentdria.
ja
I tampoc seria cert, aillar el binomi aliment-organisme,
que el medi ambient en el que estem submergitsawi dia,
suposauna concomitánciade productesmolt diferentsen la
sevacomposició i origen.Cal pensaren els medicamentsque
rebem, els qualsjuntament amb els aliments, poden plantejar situacionstóxiques, resultat de les interaccionsaliments"
medicaments.Sobre aquesttema,recordoel Prof. MARINE
que ho ha tractat i se n'ha preocupatrepetidament.Segurament, els seus articles són ben conegutsper tots vostdsi a
ells em refereixo en la bibliografiacitada al final (6), per qui
desitgi aprofondir en aquest atractiu camp toxicolÓgic.Al8

tres factors del medi ambient a esrnentarsón els contaminants industrialsi els additius alimentaris.sobrela biotransformació dels quals en sabem poca cosa, etc., i inclusivament els xenobiótics,ja en forma de metabolits que poden contenir els aliments d'origen animal o vegetal, en el si
dels quals ocorreguéla transformació(aquest últim extrem
plantejala suggestivaáreade la Toxicologia dels intermediaris). Sobre aquests metabolits certs, perÓ, desconeguts,el
nostre organismetornard a actuar amb la intenció d'aconseguir una desintoxicació,de l'éxit o fracásde 1a qual, repeteixo, poc es pot avanqar,ja que fem front al desconegut.
Igualment,la tecnologiadels aliments,suposa,moltes vegades,una via "in vitro" de metabolismedels tóxics, no només
dels additius i contaminantsque hi transportaI'aliment, sinó
també, com origen de modificacionsperillosesdels principis
immediats, sobre els quals actuará de nou I'organismebiotransformant-los.I tot aixó, dins el marc que configura la
idiosincrásiade I'individu.
Conceptesde perill i risc en la Toxicologia dels aliments
Abans d'entrar a tractar uns punts concrets de determinats problemestoxicológicsde I'dreaalimentdria,val la pena
aturar-se,davant els conceptesde perill i risc toxicológic,ja
que hi busco la raó que em decideix a tracfar uns temes
particulars. Es a dir, convé dibuixar el marc en el que queden inclososla majoria dels fenómenstoxicológics d'origen
alimentari.
Per experiénciaprópia, sabemque problemesde toxicologia aguda,si bé poden donar-se,no són ni els més freqüents
ni els més importants. Amb aixó queda ben clar que el
parámetreDL, o serveix,per exemple,per classificarels tóxics segonsla sevaperillositat, té poc sentit en l'ámbit de la
toxicol ogia alimentd.ria.
Tal com vaig recordaral curs de Toxicologia Alimentária,
donat a Valéncia durant I'abril de I'any passat(10), tots
sabemque, per exemple,la Saxitoxinai la Tetrodotoxinadels
musclosi dels "peixos bola" del Japó, respectivament,amb
dosis letals per I'home de I'ordre de I mg/kg, pertanyenals
verins polipeptídics més enérgicsque es coneixen. Són uns
tóxics molt perillosos,peró, el risc d'intoxicació per aquests
és poc probable, com a mínim a les nostreslatituds. No en
canvi, per exemple, els productes sorgits en determinades

fasesde 1'alteraciói modificaciódelsalimentso com a resultat
de certesmanipulacions.En aquestscasos,si bé la toxicitat
intrínsecapot sergreu,no són perillosos.per raó de les dosis
tan baixesen que apareixenen els aliments.De totesmaneres, el risc toxicológicés gran per la constantagressióque
comuns de la nostra
suposala sevapresénciaals ¿rlintents
ració.
Aquesta situació de constant agressió,que planteja accions tóxiques a llarg terrnini, está relacionadaamb molt
diversosfactors, p.e. els problernesdels additius.de les subsdels plaguicidesi, certánciesestranyes,dels contarninants,
tament, ofereixenun camp d'atencióprimari que ha estati
és objecte d'una gran preocupaciói control per part de les
autoritats sanitáriesi legislativesde tots els paisos.
Una altra font d'agressiósón els tdxics d'origen natural
que contenenels aliments.exemplesdels quals són ben conegutsi no pensorepetir{os.i altres,sorgitsdels processos
de la tecnologiadels aliments.com he dit abans.Són pocs
els alimentsque consumirncrus.la major part són productes
resultantsd'una tecnologia,a vegades.
molt complexa,altres
molt simple.perd que implicaselnprecanvisfonamentalsen
la composicióprimitiva de I'alir-nent.
Aquestesmodificacions,buscadesi que. sovint.venende
gust.són la majoriade les vegades.
positivesen ltroltssentits.
sobre tot ert el pla nutricionali económic,peró igualment.
poden presentarinconveniellts
toxicológics,no del tot coneguts, ni valoratsen la sevaexactamagnitudi transcendéncia.
Modificacionstóxiques dels |ípids
Respectea aquestsprincipis immediats,sempre es comenqa per recordar1a profunda transfonnacióque pateixen
pels fenómensd'enranciantent
i termoxidació.Ambdós proja que podem
cessoses poden comentar.sitnultiiniament,
considerar{osconl un fenómerrúnic. arnb la soladiferéncia
en la velocitat de la sevainstauracióen el greix, més bruscai
violcnta en el casdels greixosrescalfats.
Es una diferéncia.
per tant, més aviat quantitativac¡,reqr.ralitativa.
En essdncia,
elsproductesgeneratssón rnolt sovintcoincidents.
La bibliografiasobre el particularés urolt abundant,degut a les importantsimplicacions,sobretoteconómiques,
del
problemai tanlbénutricionalsi toxicológrqlles
qlte se'nderiven.
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D e s d e l m e u p u n t d e v i s t a .P E R M A N Y E R .p r o f e s s odr e l a
nostra Citedra. en la seva Tesi Doctoral. llegidael marc
del 1983, inclou un magnífic treball clerevisióactualitzada
sobre els aspectesnutricionalsi toxicológics.Peusoreferirrn'hi. en alló substancial
. en els comentarissegüents.
La degradaciódcls grc'ixoscolttetlqaamb I'apariciód'hicap a la forlnacióde productesvodroperóxids,progressant
látils,polímers,epóxidsi monólrerscíclics.
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Els efectesbioldgicsque produeirertels productesgenerats en I'enranciamenti termoxidació,poden ser estudiats
el
des de diferentspunts dc vista. A nosaltresensinteressen
nutricional i el toxicológic, si bé és difícil establiruna diferenciacióentreacluests
dos ámbits.
amb
Els prinrerscanvisi pérduesnutritiversa asscnyalar.
són:
les sevesirrplicacionstoxicológiquesdcrivades,
I ) Pérduadc vitamineslipossolubles.
2) Modificacionscn alguns dciclspoliinsatttrats,cl ciue
suposatambéla sevapirdua dc valor vitamínic.
augntenta3) Augment dels fendnrenscl'hidrülisi.aciclcsa
.
dr i. cn conseqüéncia.
mésgran intolerinciagastrointestinal
ttcgatiutcnen
Tots acluestsaspectesntttritir.rs
dc crar¿jcter
la sevarepcrcussiótoxicológica.nrelsaccentuada,sobre tot.
il

en el cas dels greixos d'insaturació inicial important (p.e.
olis de llavors)ja que com se sap els ácidspoliinsaturatssón
els més lábils a aquestsprocessosdegradants.Peró, un altre
aspectecomparatiu a considerarés que algunsproductesde
I'eicalfament es comporten com a veritables xenobiótics
(acrolei'na, polímers, monómers cíclics i epÓxids)'
b'aquests, m"nyt els polímers d'alt grau de polimerització
(per la qual cosano s'absorbeixeni s'eliminenper via fecal),
els monómerscíclics i els epÓxidssón molt tÓxics.
Per la seva part, I'acroleina té una acció immediata i
intensa sobre la mucosa de I'aparell respiratori,ocasionant
greuslesionsen els conductestráqueo-bronquials,ara bé, el
seu poder lacrimogenelevat constitueix un senyal d'alarma
per a I'usuari. De totes maneres,els aliments cuits en forns
tancats impregnatsde greix poden quedar contaminatsper
acrolei'na.
Peró, més que comentarispuntuals,val la pena fer-ne de
generals:
Les rnodificacionstermoxidativesdonen lloc a una gama
amplíssimade subproductesde polaritat molt diferent. Aixó
presuposa,obligadament,una modificació profunda en els
processosde transport a travésde les membranescel'lularsi
a uns fenómensde biotransformacióno ben coneguts(recordem que s'h'angeneratxenobiótics per als quals I'home no
posseeixvies metabóliquesprópies). PerÓ,a més els productes radicalarisactius, fácilment actuarande forma agressiva
sobre els lípids, indui'nt una oxidació dels mateixos(envelliment), heus ací la major necessitatde vitamina E en el cas
del consum de greixoscuinats(d'olis insaturats)i a un canvi
de la permeabilitatcel.lular.
El cas dels peróxids sobreel reticle endoplasmiitic,segons
I'esquemasegüent,serveixd'exempled'aquestsefectesnocius dels productessorgitsdel procés.
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Es precís destacarque, obviament, I'extrapolació de les
dades de I'experimentacióanimal, basadesen assaigsd'alimentació amb gteixos sotmesosa períodesd'escalfament
a l'home, és molt difícil.
llargsi agressius,
S'ha de tenir en compte que, en general,les dosisadministrades de greixos escalfatssón altes. En la dieta humana
normal,l'oli i els greixoshauriende suposarun mdxim d'un
20-30 % de les calorles tota-ls (encara que molts cops es
passa aquesta xifra), i d'elles, una petita proporciÓ estará
constituida per greixos de fregits, per tant la ingestió de
productestóxics serdbaixa.
D'alld dit anteriorment,se'n pot desprendreque el consum dels greixos rancis i rescalfatssuposaun perill potencial. Segurament,no conduirá a un accident toxicológic
el fet de I'agressiócontiagut, peró tampoc pot despreciar-se
nuada i mantinguda al llarg de la nostravida, i més, si recordem que la cuinadelspoblesmediterranisinclou molts fregits.
Un altre aspecteen la modificació tecnológicadelslípids,
potser no tan comentadapopularment,com ho han estat els
problemes anteriors, está constituit pel paper nutricional i
biológic dels isónterstrans dels ácidsgrassosinsaturats( I,2).
Com és sabut, els ácids grassosinsaturatsnaturals contenen un nombre variable de dobles enllaqosen la configuració cis. Aquesta configuració es veu més o menys modificadd, per raó de la hidrogenacióparcial. Per aquestatecnologia, de gran importáncia económica en la fabricació de
"shortenings" i margarines,els dcidsc¿spassen,parcialment,
als isómerstrans. El volum d'aquestatransformació,pot ser
en productesgrassosd'origen vegetalhidrogenats,de I'ordre
del 8 al 70 %.
El paper dels ácids grassostrans en la dieta no és ben
conegut, peró s'apunten una série de fets, que, si bé no
poden ser acceptatsert tota la sevaamplitud davantla situació dels coneixementsactuals,plantegenuna sdried'interrogants que hauran d'aclarir-seja que la seva trascendéncia
nutricional i toxicológicaés molt inquietant i de conseqüéncies imprevisibles.
L'alerta sobre el problema dels ácids grassosinsaturats
trans va iniciar-seel 1978, quan I'equip del Prof. KEENY de
la Universitat de Maryland, va demostrarI'existénciad'una
correlaciópositiva entre el consunrd'ácidsgrassosinsaturats
trans i determinatstipus de cdncer,principalmentde mama i
pdncreas.
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Colrr sat'rem,s'admet. generalment.que en determinats
tipus cle cáncer,p.e. cólon i tnama,el régim alimenticipot
i s'ha imputat alsgreixosd'origenanimal
ser trauscendental
formesde cáncer.Doncsbé, l'estudi
collt a causescl'aquestes
desprésde
portat a tenne pel Prol. KE,ENYi col'laboradors.
comprovarr¡ue el consum de greixosa América del Nord,
d e s d e l 1 9 1 0a l 1 9 - 5 0h, a v i aa u g m e n t ast e n s i b l e m e n( dt e 1 2 5
a 155 g/cliaper cápita).tal vegada,no havia variat substancialmentquant a aportacióde greixosd'origenanimali sí, el
de greixosd'origen vegetali entre aquestselsolisparcialment
hidrogenats constitueixen la fracció més important (4).
Qué se sap dels dcids insaturatstrans?Entre altres coses,
que són absorbitsamb la mateixa facilitat que les formes cis,
clue són energéticamenttan v¿ilidscom aquestsi potser avui
dia aixó tampoc és tan clar,ja que les últimes experiéncies
en aquestcanrpsenrblenconcloureque animalssotmesosa
alimentació rica en iicids grassostrans,presentenalts nivells
de 1ípidsa les ferntesi la REP (relaciód'eficidnciaproteica)
es veLrrebaixada.Per tant. 1'aportenergéticque es pogués
esperard'una ració tal. no es pot acomplir.(7)
Altres incdgnitescllleesplantegensobrela sevarepercussió
fisiológicaactiva.podenser elspttntssegüents:
Les formes transes dipositen.Llncop absorbides,
en totes
les fraccionslipídiques de l'organisme,variant per tant la
conrposicióde tots els teixits adipososi de totes les f¡accions lipídiques imaginalbes.En els fosfolípids,normalnrent. els ácidsgrassosinsaturatsquedenfixats en la posició
0. De totes maneres,quan hi ha una aportacióirrportant de
forrrres trans. aquestescompeteixen amb els ácids grassos
saturatsper la posició a. De la qual cosaés fricil deduir, que
les propietatsfísico-químiquesdels fosfolípidsque constitueixen el 50-80% delslípids totalsde les membranesbiológiques i en les que la naturalesadels ácids grassosque les
constitueixen determinen la permeabilitat i 1a fluidesa
d'aquests,ensfa reflexionar sobreel fet que les formes /r¿ns
han de tenir un impacte decisiusobreel funcionalisme
normal de les membranescel.lularsi intracel.lulars.Caldriaafegir, també, i sobre el desenvolupamenti proliferació de determinadescéI.lulescanceroses?
També és molt diferent el comportament,quant a velocitat de I'hidrdlisi es refereix, dels éstersde colesterolamb
ácids grassosinsaturatstrans o amb formes cis. Des d'aquest
punt de vista, les forures /rd¡rss'assemblenals ácids grassos
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saturats.Aquest és un altre exemple.com l'anterior.que els
sistemesenzimáticssabendistingirentre les forrles ci.si Ies
trans i tendeixena consideraraquestesúltilnes corn dcids
grassossaturats.El fet comprovat d'una colesterolémiarebaixada en animalsque reben racionsriqrtesen dcids/r¿r¡s
no será degudasenzillamenta, com hem dit abans.que es
perdenmolts lípids per via fecal?
La presénciad'dcids grassosinsaturats trans en els olis
parcialmenthidrogenats,ha obligat a establiruna distinció
molt clara entre acids grassos fisiológicament essencials
(PAPUFA = Physiologically Active Polynsaturc'd Fatty
Acdis),delsque no ho són. Així. certament,elsácidsgrassos
linoleic i araquidónic.en passara ácidsque conteessencials
nen configuracil trans, passena ser fisioldgicamentinactius
i és. precisament,en aquesta forma com estan en eis
" s ho r t e n i n g s "i m a r g a r i n e s .
A tal efecte, les formes trans ja no poden resoldre els
estatscarencialsd'ácidsgrassosessencials.
inclús el seuconsum pot agreujarles lesionscutánies,característiques
clela
caréncia,peró, encaramés transcendental
i molt inquietant
és que no poden serels precursorsde prostaglandines.
tromboexansi leucotrienscom són el linoleic i I'araqtridónic.
en
fornra cis. arnb les implicacionsque d'acluestfet poden derivar-se.
Encara es poden enumerar altres situacionstoxicoldgiques lligadesal seu consum.Així, semblacert i comprovat
que les formes trans han de considerar-seentre els factors
alimentarisde risc per a l'arteriosclerosi.Quinesconseqüéncies poden derivar-se,tornant al problema dels fosfolípids
que han incorporat a la seva molécula fonnes trarts si parem atenció al fet que els fosfolípids i cerebrósidssón tan
importants i abundantsen el cervell?
Cal que repetim que, davant I'estat dels coneixements
actuals, no es pot arribar a una conclusió,peró tampoc es
poden ja ignorar aquestsproblemes,els quals,al meu entendre, constitueixenuna incógnita toxicológicaque no pot
despreciar-se.
El cert és que el consumde shorteningsi rnargarines,en elshábits alimentarisde la cuina centre-europea
i
nordamericana,ja no pot protegir-seamb comentarisnutricionalment vdlids. I pel que fa als pai'sosmediterranis,reconeguemque el seu ús entre nosaltres,si bé ens era estrany.
ens va sent imposat,per la qual cosahauríemd'adoptarurra
posiciómés críticai prudent davantaquestfet.
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Desprésd'aquestscomentaris,val la pena conéixer1aposició de la F.A.O. davant aquestsproblemes,que queden recollits en els punts següentsde la seva publicació "Els
greixos i olis en la nutrició humana",1980, en el capítol:
Línies futures d'investigació, on es recotnanaentre altres
punts: prosseguirI'avaluació, per estudis epidemiológicsi
clínics, dels possiblesefectes a llarg termini sobre la salut
d'individus que consumeixendietes relativament riques en
dcids grassospoliénics,i ácidsgrassostrans, determinacióde
la composicióen ácidsgrassos.inclúrsla distribució cis/trans,
d'aliments,utilitzant métodesanalíticsmodernsque permetin millorar els quadresde composiciódels alimentsdisponibles.
Es recomanaque els alimentselaboratsque contribueixin
de manera important al total de greixosingerits,indiquin en
les etiquetes el contingut total en greix, els percentatges
d'ácids saturats, cls-monoénics,els ácids trans i tots els
cis-poliénics.( I )
Comentadesles modificacions dels lípids, ens interessarem, ara, per les que introdueix la tecnologiaen les protei:
nes i hidrats de carboni. De totes maneres,donat que no
sernpreés possiblelimitar els campsi encaramés.quan I'aliment sobre el que la tecnologiaincideix, conté al mateix
temps els tres principis immediats, les modificacionss'instauraran de forma coincident i en alguns casosinterdependent. Dit aixó, convé, en aquestpunt de l'exposició,subratllar com a exempled'aquestainterdependéncia,
elsfenómens
que ocorren als principis immediats en la tecnologiade la
conservaciódels aliments, per acció del fum (productesfumats), acció del foc directe (productesa la brasa)i els productes d'enfosquiment no enzimátic. També, ens haurem
d'aturar davant la possibleutilització de determinadesprotei'nes i hidrats de carboni, productes resultants de noves
tecnologies,els quals, en algunscasos,són importants ingredients dels "moderns aliments" que la nova societatexigeix
i precisa.Em refereixo alshidrolitzats de proteihesi midons
modificats,els quals mereixenalgun detenimentsota determinats aspectestoxicológicsi que ens permetranconectar,
finalment,amb el probiemadelsadditiussota una nova perspectivatoxicológica.
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Aliments fumats i a la brasa
El procés del fumat enriqueix els productes així conservats amb una série de substánciesmolt interessants,les
quals, a més de comunicar caráctersorganolépticsagradables, exerceixenmúltiples accions,entre elles,antiséptiques
i antioxidants, complint-se així la finalitat que persegueix
aquestamodalitat de conservació.
Els aspectesnegatius d'aquesta prdctica són deguts a la
incorporacióde substánciesque conté el fum de la fusta,la
presdnciadel qual seria injustificableen altres aliments per
raó d'una addició voluntária. Potser és difícil que el problema toxicológic adquireixi proporcions greus, degut a les
baixes dosis dels compostos incorporats i del consunt no
massa extés i habitual, com a mínim entre nosaltres,de
productesfumats. Peró la presénciad'hidrocarburscancerígensi mutágenssón uns altresaspectesmés difícils d'evitar.
Per exemple, és ben sabut que els productesexposatsdirectament al fum de la fusta es contaminen per hidrocarburs
aromátics policíclics, molts dels quals són cancerígenspels
animals.
El mateix problema, peró potser més aguditzat,ha de
considerar-se
en les carns cuites amb graellesi sobre tot a la
brasa.Entre els hidrocarburs cancerígenscal fer esmentdel
benzatré,benzofluoré i especialmentel benzopiré,que és el
més actiu, encaraque moderat, peró, en canvi ésl'hidrocarbur amb poder mutagénic més elevat. Peró, no només es
formen els hidrocarburs cancerÍgensquan es crema el greix
que surt de I'aliment mentre es cou sobre foc obert, també
per la pirólisi d'aminoácidsi proteines es produeixen substánciesmutdgenes.
S'han pogut identificar mutágensque responena aquest
origen, per exemple, productes de la pirólisi del triptófan,
glutdmic, etc. (8)
La formació de mutágensdepén de la temperaturaa que
s'arribi en el procés: per als productes de pirólisi del triptófan está per sobre els 300'C, peró també, a temperatures
més saus,hi ha producció. En condicionsd'escalfamentmoderat s'han pogut aillar nous mutdgensen sardinesa la brasa.
Fins aquí els comentarissón molt poc encoratjadorsen la
mesura que les perspectivesde salut que ofereixen aquests
aliments, a primera vista, semblenser del tot catastrófiques.
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Ens veiem obligats,doncs, a una reflexió que en ofereixi
argumentsque no desorbitin el problema.Així, en efecte,si
bé existeixenestudisepidemioldgicsque indiquen una correlació entre increment de cánceri dietesamb alimentscarbonitzats o molt tumats, no existeixen suficients dades oer
avaluar,globalment,el perill delsmutágens.
Tinguem en compte, primer, que els assajosde mutagénia,
ell general,practicatssegonsel Test de Ames sobre Salmo_
nel.la, si bé tenen I'avantatgede ser rápids í permetenestu_
diar molts d'aquestsproductes,no són definitiusper treure,n
conclusions
sobrel'home. Totesaquellessubstáncies
que do_
nessinpositiu, haurien de ser estudiadesen assajosde llarga
durada, d'una altra manera,no sortim de supdsitsi seriad*el
tot improcedent intentar concloure en alguna cosa.Encara
que per prudénciacal no menysprearaquestsresultats.
Un altre punt que no podem oblidar és que I'aliment és
un medi complex amb productesd'accionsfarmacológiques
nrolt diverses.inclús anti-cancerígens
i anti-mutágens(el ma_
teix benzopird) i altres amb aquestescaracterístiques,que
sorgeixenen l'aliment com a conseqüénciade la interacóió
entre componentsdels alimentsi determinatsadditius.pe¡
exemple els nitrits que a pH ácid detoxifiquen de mutágéns
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d'origen pirolític proteic. L'acció inhibitória de cdncer dels
antioxidantsBHT, BHA, etc.
Potser I'estat de coneixementssobre el problema només
pot qualificar-secom a molt incomplet.
Peró, el cert és que els profunds canvisque per "transformació tecnológica" pateixen els aliments,si bé són l'origen
de molt variats xenobiótics perillosos,és molt probableque
instaurin també fenómens d'inducció enzimática que podrien aconseguiruna detoxificació. La conclusió és que cal
aprofundir i trobar una respostaa aquestaagressió,certa,
perd que segonssembla en el mateix si de I'aliment pot
trobar una solució,encaraque sigui parcial.
Productesde I' enfosquiment
L'enfosquimentno enzimáticdels alimentsconstitueixun
fenomen d'importáncia en el període de conservaciói és un
dels primers canvis químics que s'originen en els aliments
per tractamenttérmic. L'interésdel seuestudipot enfocar-se
des d'un punt de vista tecnológic,peró també,sensedubte,
toxicológic.
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La reacció de Maillard proposadael 1912 per explicar la
formació de pigments marrons, polímers i productesvoldtils, que es produeixen per la reacció entre el grup amino
dels aminoácidsi el grup carbonil dels sucres,troba el seu
medi natural en els alimentsja que en aquestses troben els
precursorsdel fenomen.
La mescla de productes resultantsd'aquestescomplexes
reaccions d'enfosquiment presenta una dmplia varietat de
propietats físiques i químiques. A més dels colors i olors
que es desenvolupen,posseeixenun poder antioxidant, peró
també sembla que puguin presentaruna acció cancerígenai
mutágena,i, potser,anticancerÍgena
i antimutdgena.Respecte d'aixó s'han aillat substánciesmutágenesen productes
resultantsde reaccionsd'enfosquimentocorregudesen soluel
cions, i davant d'aquests resultats és molt interessant
'model
per a
plantejament d'investigacionssobre sistemes
l'aillament i identificació de mutágens creats en diversos
sistemesd'enfosquiment,per la llum que poden proporcionar sobre aquestproblema.
Així, vull destacar, d'un treball de SHIBAMOTO del
1982, els seus comentaris sobre el poder mutagénic dels
productes resultantsde les reaccionsd'enfosquimentmodel
maltol/NH. (9).
Entre els productes amb poder mutagénic, es trobaven
una série de derivats de la pirazina que com sabemtenen
indubtable interésen la química de les aromes.Doncs bé,
s'han aillat més de 90 pirazinesja en sistemesmodel d'estudi, com també en alimentscuinats.
Donat que la problemática és analogaaIa dels aliments
fumats i davant la situació dels coneixementsactualssobre
el problema, no tenim més remei que remetre'nsals comentaris formulats en I'aoartat anterior.
Hidrats de carboni i protei'nes modificades
Recordats aquestsfenómens de I'enfosquiment no enzimátic i feta la reflexió que no són, consideratsen el seu
conjunt, un accident tan banal perqué no despertiI'interés
del toxicóleg, podria preguntar-seara, si pot ser acceptat,
sensecap mena de recel, I'ampli ús que es fa en la indústria
alimentária de midons modificats i hidrolitzats de proteihes.
Qué són els midons modificats?Són productesresultants
d'una transformació dirieida dels midons natius. Amb aixó
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s'aconsegueixde dotar el midó de propietatsde gran interés
tecnológic que modifiquen, profundament,el seu comportament durant la cocció, solubilitat en aiguafreda i tenddncia
a formar gelso pastes.
La modificació del midó es pot aconseguirper via física,
peró, molt principalmentper via química: aquestaúltima,
per conversió,p.e. suposaun atac degradantde les molecules a nivell dels enlagosglicosídicsi formació d'altres nous
en altres punts, per donar moléculesmés ramificadesi oxidació d'alguns grups hidroxil a aldehid, cetona o carboxil;
novesordenacionso agrupamentsmoleculars,etc.
Per derivatització,s'aconsegueixen
nous productes,resultants de reaccionsquímiques que introdueixen innombrables substituentsquímics (esterificacions,eterificacions,formació d'acetats,etc.). S'enténque la naturalesahidrolífica o
hidrófoba dels substituentspot explicar els canvisen la viscositat, propietats estabilitzants,etc., d'aquestsproductes
nous.
D'aquestabreu descriptiva,es dedueix quina és la missió
que aquestsmidons modificats acompleixenen la indústria
alimentária i el perqué del seu ús. Acompleixen, amb més
gran éxit, el que es pretén aconseguir,no tan feliqment,amb
i correctorsde la textura
els midons natius, com espessidors
dels aliments.
El volum de consum que la indústria fa d'aquestsmidons
és molt gran,la menció delsnombrososalimentson es troba
el seuús, ja ensindica la sevaamplitud d'acceptació:
- Aliments per a lactants
- Cremes
- Galetes
i nens de poca edat
- Gelats
Sopes
- Salses
- Farines
- Mahoneses
- Caramels
- Farcimentsper a pastissos - Patatesfregides
- Platspreparats
- Embotits
- Melmelades
- Confiteria,etc., etc. ...
- Nata muntada
Podria dir-se que introdueixo uns comentaris sobre uns
ingredientsdels aliments als quals, en principi, no pretenia
dirigir-me,ja que he evitat entrar en el problema toxicológic
dels additius alimentaris.Peró, crec, amb raó, que els midons modificats, si bé poden considerar-se,
en funció de les
sevespropietats estabilitzantsi espessidores,
com a additius
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alimentaris,entenc que per les quantitatsdels mateixosentren a formar part de I'aliment,no coincideixenexactament
amb el concepted'additiu tal com I'estableixla nostralegisprimer,isotaunpuntdevista
lació. Es a dir, com a analistes,
nutricional. després,jutjarem uns continguts glucídics dels
aliments que poc tenen de comú amb elshidrats de ca¡boni
d'origen natural. Dels productes modificats, només podem
dir que hauran d'estudiar-seles implicacionsnutricionals i
toxicológiques que pugui suposarel seu consum repetit i
freqüent. Les notícies a aquestrespecte,no són abundants,
perd aquestsestudisja han estatiniciats(1978), encaraque
cal dir que I'estat actual dels mateixos és totalment insuficient. Vegem,també,per una altra banda,que en elsnostres
hábits d'alimentació, inclús es pot abusar d'ells en
incorporar-losamb molta freqüdncia,en tants alimentscom
elsqueja hem esmentat.
Ja la FAO (1980) ha recollit la preocupaciósobreaquest
problema,i de les sevesrecomanacions,dirigidesa promoure
més amplis estudis,semblahaber-seiniciat, en el sector comercial, una particular sensibilitzaciíque aconsellaprescindir dels midons modificats químicament, com a mínim, en
elsalimentsper a bebési a considerar-los.
exclusivament,
com
"additius alimentaris". i. a tal efecte.la sevadosi no hauria
de passarmai del 5 %.
També la F.D.A., com a resultat d'una sessiósobre els
additius alimentarisd'ús comú i consideratsusualmentcom
GRAS (Generally Recognizedas Safe),recomanaun ús restrictiu delsmidonsmodificatsutilitzatscom a espessidors,
inque
en
la
classe
4,
de
les
cinc
estableix,
en
cloent{os
ordre
de restricció i d'insuficients dades per a la sevaacceptació
incondicional(febrer 198I ).
El següent apafiat a plantejar es refereix als hidrolitzats
de proteines. Pot suposar el seu ús alguna mena de risc
toxicológic?Aquestessubstánciesconfiguren un altre gran
capítol, molt suggestiu,de la TecnologiaAlimentária. Es
indiscutible que la Humanitat té un repte pel que fa a la
lluita per aconseguirnovesfonts d'alimentsi un millor aprofitament dels recursosexistents.Si no fos així, ensenganyariem. L'home evoluciona i avanqaen tots els sectorsde la
tecnologiai, en el delsaliments,noha de sermenys,i a més,
en aquestalínia, I'avenqha d'ésserbásici cal fomentar-lo.Ja
els olis parcialmenthidrogenatsi els midons modificats ens
han servit com a exemple. Davant de tot nou producte, cal
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mantenir una reserva prudent, peró tampoc ser insensats
com per ignorar{os i rebutjar-lossensemés discussió.
Encara que és difícil desliiurarels probiemesnutricionals
de determinadesseqüelestoxicológiques,no s'hande classificar els productesque siguin inadequatsnutricionalment entre els decididament tÓxics. Tot és qüestió de matís que
s'hauráde sospesaren tot moment.
Qud són els hidrolitzats de proteina? El seu mateix nom
ho indica: productes resultantsd'una hidrólisi d'un material
fonamentalmentproteic. Com a matdriesprimes,poden servir la caseina,lactalbúmina,gluten de blat, proteina de soja,
llevat i proteines cárniques,com a extractesde fetge i carn
de bou.
Segonsa quin fi es dediquin, podem distingir dos grans
grups. El primer dedicat, únicament i exclusiva.a complir
una missió en el camp del sabor dels aliments. En aquest
sentit, s'han de considerarcom additius alimentaris.Un segon grup, que basa el seu interés en I'aportació d'aminoácids, que respon a la sevacomposició real, i amb aquesta
finalitat s'utilitza com suplementproteic, per exemple,en la
nutrició parenteral,i per via oral de pacientsque precisenun
suplementproteic de fdcil absorció,com resultade diverses
situacionstraumdtiques.
Els hidrolitzats amb funcions assaboritzantssón els equivalentsmoderns,i en el món occidental, d'un producte conegut i utilitzat des de I'antiguitat a Orient. Podríem dir que
són la traducció de I'antiguíssima"salsade soja" que serveix
per comunicar sabor a carn al menjar, fonamentalment,vegetariáde l'Extrem Orient, i que és a més, font d'aminodcids
nutritivament molt interessants.La tecnologiamoderna ha
trobat vies més cómodesi funcionalsper a obtenir productes
similars, evitant processosd'hidrólisi per enzims d'origen
fúngic que aconseguiala "salsade soja" en processosinterminables que duraven d'un a dos anys. Avui dia, per via
química, hidrólisi ácida o alcalina, el procés s'agilitzai els
rendimentssón millors. Es prefereixla via per hidrdlisi ácida
ja que
a I'alcalinaper a obtenir el hidrolitzats assaboritzants,
si bé es perden aminodcidsinteressantsnutritivament, per
exemple, totalment el triptófan i en part la cisteína i la
tirosina, no tenen lloc, al menys en grau massaimportant,
les racemitzacions
d'aminoácids,contráriamental que succeeixamb I'hidrólisialcalinaen qué si tenen lloc.
Per aquestshidrolitzats, es prefereix partir de materials
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proteics rics en glutámic, ja que els factors assaboritzants,
a
més del sabor a "brou de carn", el més decisiués el "factor
d'intensificar
glutamat" ja que la propietat interessantíssima
els saborsnaturals de molts aliments als quals s'associa(5),
depén d'aquest ácid.
Els hid¡olitzats, en forma líquida o en pols, són a més
molt rics en clorur sódic, resultant de la fasede neutralització desprésde la hidrblisi que es realitza normalment amb
ácid clorhídric. Aquest contingut en sal afavoreix també a
assaboritzar(28,6-65,8% en productesen pols i 10,7-21z"
en líquids).
No hi ha motiu per sospitar un perill toxicológic de la
utilització dels hidrolitzats de proteines,perqué el seu propi
sabor amarg no permet addicionssuperiorsa les que aconsellauna bona prácticade fabricació.
Peró, aquest comentari no priva de fer esment que la
composició d'aquestshidrolitzats, torna a repetir els inconvenients que ja s'han comentat sobre la interacció aminoácids-hidratsde carboni, que tenen lloc en la reacció de
Maillard.
Les matdriesproteiquesde partida sempreporten, en més
gran o més petita proporció, hidrats de carboni, lípids i
altres productes d'origen biológic. La hidrólisi dcida no només destrueix els enllaqospeptídics fins nivellsde dipeptids
i aminodcids,sinó que també hidrolitza elshidrats de carboni de pes molecular elevati la lignina, p.e. presenten llavors
utilitzadesamb aquestafinalitat, com 1asoja.
S'han aconseguitd'aquestamaneraels elementsnecessaris
perqué pugui iniciar-se el complex procés de la reacció de
Maillard, degradacióde Strecker, hidrólisi de la lignina i
reaccionsde caramelitzacií.De tot aixó en resulta, que els
hidrolitzats de proteines contenen,a més del glutamat monosódici del clorur sódic que ja hem esmentat:
Acids; fórmic, acétic, propanoic, n-butíric que contribueixen a I'aroma a carn, ac. levulínic produit a partir del
5-(hidroximetil-2-formaldehid)procedent de la glucosa o
fructosa. Existeixen aldehidsi furans (acetaldehid,furfural,
benzaldehid, S-metil-furfural i aldehid fenilacétic) procedents de la fase de la degradacióde Strecker de les reductones de la R. de Maillard. Els furans de la deshidrataciódels
hidrats de carboni (donen olor a caramel).
Pirazines a partir de la condensació2-amino-propanoli
amino-propanona, I'origen del qual també ha de referir-sea

25

la
-fase de la degradacióde Strecker.Aquestesconcedeixen
"olor a nous" i
Fengls i productes fenólics (diversos fenols, guaiacols,
dcid.sfenólics), a partir de r'ácid ferúlic que ve de ra
hid¡órisi
de lignina.
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Els hidrolitzats de protei'nesamb finalitat terapéuticaper
la nutrició parenteral o oral de determintats tipus de pacients, s'obtenenper hidrdlisi dcida (amb sulfúric i es complementen després amb triptófan) o per via enzimática.
Aquestsproductes,lógicament,han de cenyir-sea unesespecificacions molt estrictes. Per exemple, les que recull el
"Council of Pharmacyand Chemistry of the American Medical Association", entre les que s'atdn a les condicionsde
d'alpH, declaraciódel contingut en aminodcidsessencials,
tres substánciesafegides,nivellsde sodi i potasi, absénciade
pirógens,poder antigénic,etc. L'enunciació d'aquestesexigénciesja explica I'atenció a la prevenció toxicolÓgicaque
poden comportartalsproductes.
El breu repás que hem realitzat sobre els perills toxicológics, encara que remots, que puguin deduir-sedels canvis
que la tecnologia ha introduit en els principis immediats
continguts als aliments i, encara més, com origen de nous
ingredientsalimentososi alimentaris,quan els lípids, elshidrats de carboni i les proteihes,per separat,han estat modificats tan profundament per una volguda tecnologia,ens
porta a una consideraciófinal en front d'una situació "nova" en la valoració del consum dels clássicsadditiusalimentaris.
La IDA (o DDA, ingesta didria admisible donada per
TRUHAUT. el 1995 en el Conselld'Europa)és el parámetre
d'avaluaciótoxicológica clássicaque pretén definir els marges de seguretat a I'exposició mantinguda (inclús tota la
vida) davantels additius alimentaris.
Malgrat tot, per exemple,davant dels midons modificatsi
els hidrolitzats de proteines, consideratsen el seu estricte
sentit d'additius, sobretot a nivell industrial, ¿no s'hauráde
definir una nova categoriad'additius?¿D'algunamanera,no
s'haurá d'abandonar el clássicparámetrede la IDA? Es del
tot impossibleplantejar una enquestaque valori la ingesta
real d'aquests"nous additius" per part dels grupshumans,ja
que el seu ampli ús, plenamentjustificat pel nou concepte
d'alimentacióde la societatactual,impossibilitaque les análisis de control convencionalspuguin donar una respostade
la sevapresénciareal.

del problema. Quedaran, es mantindran i se succeiranels
exemplesclássicsdels accidentstoxicológicsproduits per les
toxiinfeccions alimentáries,per les confusions(bolets verinosos),per la ingestade productestóxics de la més variada
índole, peró propis de I'aliment, sumarem a aquestescircumstánciesel problema dels additius, contaminants,residus... als que tantes vegadesens referim, peró les noves
que sofrirá I'organismecom subjectepassiu,tenen
agressions
un altre origen. É,sI'agressiód'una alimentació que, conscientment, sabem que está manipulada,peró a la que les
novesestructuresde la societatensaboqueni que no podem
o no volem evitar.El cert és que els aliments"d'abans",la
cuina "d'abans", ja no existeixen.No és una frasepessimista,
és real, hem d'acomodar-nosa aquestnou ambient, posar
ordre, prudéncia i nova saviesa.Del que podem estarsegurs
és que en el nostre organisme,les rutes de la toxocinética
intentaran reaccionar davant el nou, l'insospitat, el que la
"transformació tecnológica"dels alimentsha produi't.
El camí de l'éxit pot ser difícil. L'accident dela"colza"
no ens ha de descoratjari, per heterodoxeque sembli,no
podem ni considerarlo. Va ser un exemple clar del problema de la "transformaciótecnológica"totalment absurd,resultat de 1'avaríciai de I'estultíciahumana.Peró,elsproblemes que plantejai plantejarála tecnologia,són entrenosaltres, i davant aquest fet, no podem tancar els ulls i admetre, passivament,sensecap recel, tot el nou, peró tampoc,
rebutjar{o amb menyspreuabsolut.
Al que no es pot arribar és a la situació,per exemple,dels
olis parcialment hidrogenats.Davant dels coneixementsactuals i sospitesdels perills toxicológicsque suposenaquests
greixostransformats,el 197l, DUTTON va haverd'expressarse així: "Si el procés de la hidrogenaciós'haguésdescobert
avui dia, probablement,no hauria pogut ser adoptadaper la
indústria dels greixos", i basa aquest comentari en reconéixer la ignoránciaque es tenia, en un principi, respectea
la complexitatdelsisómersque es formen durant la hidrogenació parcial i les sevesimplicacionsmetabóliquesi fisiológiques(3).
He dit.

Conclusíó
Ens trobem davant una nova concepció de la "Toxicologia dels aliments", que ens acostaa una nova aproximació
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Dr. AlpoNSoDELPozo O.lrpa
ACADÉMIC NUMERARI

He aceptadocon satisfacciónel honroso encargode contestar al discursode ingresoen la Academiade la Muy Ilustre Dra. María del Carmen de la Torre Boronat. No siendo
especialistaen el terreno que abarcansusactividadescientíficas me siento verdaderamentecohibido por el honor que la
Academiame ha otorgado para estasiempreagradabletarea
de recibir a un nuevo miembro de nuestraCorporación.Bien
es cierto que, en este caso,el cumplir con el deberreglamentario se complementagratamentecon mis sentimientosde
amistad y afecto hacia la Dra. de la Torre, iniciados en las
aulasuniversitarias,en las que tuve la satisfacciónde contarla como una aventajadaalumna, seria.trabajadora,capaze
inteligente,y continuadosmás tarde, como compañeraen el
Claustrode nuestraFacultad.
Llega la Dra. de la Torre a esta Academia.como miembro
correspondiente,
en el año 1977, siendola primera mujer
solicitadapara ello por nuestra Corporación,conscientede
los méritos que la avalabanpara tal cometido. Y hoy nos
cabela satisfacciónde recibirlacomo Académicanumeraria.
Es evidenteque sólo esta circunstanciahace vanala exposición de tales méritos que, sin embargo, es ineludible por
razonesreglamentarias.
Nació la Dra. de la Torre en Barcelonaen 1932. Después
de dar cima brillantemente a sus estudios secundarios,se
licenció como farmacéuticaen 1955, siendonombradainmediatamenteAyudante de clasesprácticasde la Cátedrade
AnálisisQuímico y BromatologÍa. niateriasde estudio e investigaciónque conformarían en lo sucesivosusactividades,
eficazmen¡edesempeñadas
bajo la dirección del Prof. Moreno Martín, titular de la Cátedra. Doctora en Farmacia en
1965, tras defender con brillantez su tesisdoctoral, calificada de sobresaliente
culn laude, acercade la determinaéión
de pequeñascantidadesde boro y flúor en aguasmineralesy
en vinos, subsiguientemente
le fr"reconcedidoel Premio Extraordinariode Doctorado.
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ProfesoraAdjunta por oposiciónen Bromatologíay Toxicología,accedióen el mismo año de 1968,a ProfesoraAgregada de BromatologÍa, tarnbién por oposición,y siete más
tarde, a desernpeñarla Cátedrade Bromatología,Toxicología y AnálisisQuímico Aplicado de la Facultad de Farmacia
de la Universidadde Barcelona,al jubilarsesu maestro.Previamente había alcanzado,también, el título de Técnico
bromatólogopor la Escuelade Bromatologíade la Facultad
en 1962.
de Farmaciade la UniversidadComplutense.
Esta trayectoria,en la que compaginael esfuerzopersonal
implícito en la dureza de la culminaciónde un exigente
proceso vocacional,estuvo asociadadesde la base con una
ordenación sistemáticamentedesarrolladatambién en el terreno complementariodel conocimientoidiomático: becada
para los Cursos de Idiomas de las Universidadesde Heidelberg y Munich, alcanzóel título de traductora de alemánen
la Escuelade Idiomasde la Facultadde Filosofíay Letras
de la Universidad
de Barcelona,en 1958.Resultadopalpable
de esteconocimientoaplicadoal terreno de su áreade conocimiento, es la traducción al castellanode tres obras del
francés,dos del inglésy una del alemán.
Su trayectoria docente se complementacon su labor investigadora,que se inició en la Secciónde Barcelonadel
Científicas,en 1963,y
ConsejoSuperiorde Investigaciones
que en la actualidad se atestigua con medio centenar de
trabajos experimentalespublicados, que abarcandiferentes
líneas de investigación:análisisde oligoelementosde carácde frauter nutricional y toxicológico en alimentos,an¿álisis
y
la
de
mejor
conocimiento
de
composición
des alimentarios
productosnaturales.con especialatencióna los frutos cítricos, análisis de vitamina E en sus aspectosnutricionales,
análisistoxicológicosde barbitúricos.benzodiacepinas,
anfetaminas, fármacos "de abuso" y sus falsificacionesen el
mercado negro de Barcelona y técnicas analíticas de
"screening"en lasurgenciastoxicológicaspor medicamentos.
La conjugación de su vocación docente e investigadora
queda patente en la direcciónde veinticinco Tesinas,cuatro
Memoriasde Fin de Carreraparala Escuelade Bromatología
de Madrid y ocho Tesisdoctoralesy en la pubiicaciónde un
libro sobremateriaspropiasde su docenciauniversitaria.
Por último. la Dra. de la Torre es miembro activo de
varias Sociedadesde Bromatoiogíay Toxicología españolas
y extranjerasy ha participado en numerososcongresosy
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reunionesnacionalese internacionales,presentandodiversas
comunicacionesy ponenciasde su especialidadcuya enumeración desechamospor prolija.
Actualmente ostenta el cargo de Presidentade I'Associació Catalanade Ciénciesde 1'Alimentacióy es miembro de
la Comissiód'Experts pel Registreespecialde productesalimentaris, del Serveid'Higiene dels Aiiments, de la Conselleria de la Salut de la Generalitatde Catalunya.
En el interesantediscurso,que acabamosde escuchar,la
Dra. de la Torre planteauna cuestiónque es evidenteconsecuencia de los temas de investigacióny estudio que le son
gratos y de las indudableshoras de reflexión sob¡elas materias objeto de su trabajo experimentaly suslecturas.De esta
manera surge,en sus palabras,un nuevo aspectode la toxicología de los alimentos,derivadode una alimentacióncada
día más sofisticaday manipulada, que el modo actual de
vida aceptae incluso.exige.
El alimento es siempre un producto complejo, suma de
componentespropios y de otros que dependende su tratamiento previo, de sus condiciones perecederasy en gran
manera,de la tecnologíaa que se les somete:gran parte de
estosfactores condicionan situacionesque se yuxtaponen a
la condición del producto básico.La tecnologíaalimentaria
actual puede ser origen de modificacionesdel sustratoconsiderado como un todo más o menos homogéneo,que deben
considerarsedesde puntos de vista actuales a la hora de
enjuiciarlos desequilibriosque se pueden originar en la relación alimento-organismo,
medianteparámetrosnuevos.
A este respecto,la Dra. de la Torre menciona un tópico
muy extendido: "los alimentosde antes,lacocinade antes,
ya no existe". Pierde aquí el tópico su acepción, más o
menos peyorativa,de expresióntrivial o lulgar, para alcanzar plenamentesu verdaderosignificadode verdadinconcusa, ratificada por la experiencia,y por lo tanto, principio
generaldel que pueden sacarsepruebaspara los argumentos
de un discurso.
El que las consecuenciasde dicho tópico sean, a este
respecto,buenas o malas, es lo que debe desvelarse.
O mejor: llegar al conocimientode cómo, cuándoy en qué circunstancias,en qué casos concretosy en qué situaciones
generalespueden establecersenormas de conducta ante la
situación planteadaen nuestra épocay en nuestrasactuales
tendenciasalimentarias.
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Y ello se conseguirásólo cuandolos conocimientospreciIos pros y contrasen cadaocasióny
sos vayan esclareciendo
cómo reacciona el organismo ante las sustanciasnuevas
(contaminantes,
aditivos...)o ante las que por una transformación producida por influencia de la tecnologíase origirren, de o en, los tradicionalessustratosbien conocidos y
debidamenteafrontadosdesdesiemprepor el organismohumano.
En el discursose recogen plurales ejemplos basadosen
hechos conocidos,advirtiendo sobre lo actualmenteignorado y poniendo en guardia acercade las posiblesconsecuencias derivadasde aceptar sin previo análisisexhaustivolas
situacionesa que la innovacióntecnológicapuede conducir
como consecuenciade la aceptaciónmasiva de productos
alimentariosmodificados,cuya innocuidad a largo plazo no
está totalmente establecida,se ignora por completo o se
basaa lo sumo en suposicionesmás o menosaventuradas.
De aquí la idea de la necesidadde un estudiotoxocinético completo de los alimentos,muy digna de consideracióny
que probablementeconsituyeun estadode concienciade los
bromatólogosactuales.El camino así propuestoestájalonado de ejemplos,que en el discursose desarrollan,al reparar
en las modificacionestóxicas que pueden producirseen los
principios inmediatos constitutivosde los productosalimentarios.
Así, en los lípidos, menciona junto con los efectos del
enranciamientoy la termo-oxidaciónde las grasas,también
los relacionadoscon el papel de los ácidos grasostrans producidos en los procesosde hidrogenación parcial, preocupantes como peligro de riesgosa largo plazo sobre la salud,
cada vez más acrecentadosy extendidos si se considerael
creciente consumo de margarinasy "shortenings" por los
paísesdesarrollados.
Análogamente,la tecnologíaactual incide en la modificación de prótidos y glúcidos,con potencialespeligrostoxobromatológicos, deficientemente conocidos y explayados
por ahora o incompleta y contradictoriamenteanalizados
hastala fecha.
Todo lo que antecede,expuestoy glosadocon amplitud
en el discurso que comentamos,ofrece nuevos puntos de
reflexión acercadel papel que en la bromatologíay la toxicología puede desempeñarel farmacéuticoen esteterrenoy
sobre la cuestiónque aparececomo leit motiv del discurso
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de la nueva Académica: ¿Debedesarrollarse
una nuevaconcepción de toxicología relacionadacon los alimentos que
nuestra generaciónrecibe, acepta o incluso exige?En todo
caso,se trata principalmentede una toxicología a largo plazo, que convieneconocer y prevenir por caminosno trillados hasta la fecha,y que evidentementeestánlejos de precisar el concepto clásico de la LD5 o como parámetro de clasificación toxicológica.
Por ello la Dra. de la Torre planteala cuestiónde que los
nuevosproblemasprecisande nuevassolucionesy propugna
utiiizar las rutas de la toxocinéticapara tratar estasituación
actual. Es evidente que la farmacocinéticaha aportado, en
otro terreno, conocimientosy solucionesviílidasa muchos
problemas farmacológicosactuales,al propiciar el estudio
del decursode los fármacosen el organismoy se ha hecho
imprescindibleen muy pocos años. Por eso, y aunque no
soy experto en problemasde esta índole, por similitud entiendo que las sugerenciasde la Dra. de la Torre pueden
probablementeproporcionar respuestasválidasa la interrogación que plantea. Con toda seguridad,el camino no será
fácil, pero es atractivo, prometedor y, ciertamente,parece
necesarioandarlo.
Y, para concluir:
La Dra. de la Torre no es una recién llegada a nuestra
Academia, a la que perteneceya, en calidad de miembro
Correspondientedesdehace años. No cabe,por tanto, darle
la bienvenida, sino expresarlenuestro agrado y felicitarla
por esta ratificación de confianza que supone su recepción
como Académica de número, distinción merecida por su
trayectoria científica y docente. Por eso, en nombre de la
Corporación, me complace hacerlo así constar, momentos
antes de que reciba la Medallay el título acreditativode su
futura dedicación,en esta nueva etapa, a nuestraAcademia
de Farmaciade Barcelona.
He dicho.
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