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És per a mi un monlentd'intens¿r
emocióaquesten qué comenEoa llegir el
discursd'entradaen aquestaReial Académia.La incorporacióa aquestadoi;ta
institucióés realmentunafita importanten el desenvolupament
professionalde
qualsevolf'armacéutic,i és sensdubte la meta més alta a qué hom pot aspirar.
He d'agrair-ho a totes les personesque han pensaten mi per ser-nemembre; segur-ament
ellesconeixeranrnillor quejo els méritsque els han fet prendre aquestadecisió.Els ho agraeixoa tots, i especialmentals doctors Eduard
Albors, Miquel Ylla-Catalái Ramon Salazar,que m'han proposati els quals fa
temps que conec,ja que la nostra tasca prof'essionalens lra fet estar moltes
vegadesplegats,sempredef'ensantla professiófalrnacéutica,tant en l'ámbit
científic com polític. A ells, així com a tots els altres nembres que m'han
acceptat,els vull expressarel meu reconeixement.
Quan vaig decidirestudiarf'armicia,no sabiacom dir-ho al meu pare.Ell
volia que treballésa I'empresai que t-estasquesconrercialso administratives,
que erenles que a ell li agradaven.
i m'insistiaen aquestsentit.Peróquan li ho
vaig comunicarem vaig quedarsolprésque em digués:"Em semblaperfectei
adequat,és la millor carreraque pots fer, perqr"ré
realmentés la que dó¡ra.des
d'un punt de vista técnic, ults coneixementsmés cornpletsper dedicar-sea
temesd'alimentació".He de reconéixerla clarividénciadel meupare,en aquell
moment en qué es parlavapoc de les qüestionsque relacionavenels farmacéutics i I'alimentació.
Vaig cornpletarla meva fomració t-entla tesi doctoral a la cátedrade bioquímica arnb el Dr. Vicente Villar Palasí i clirigit per un altre eminent farmacéuticcom era el Dr. Enric Concustellque va ser realmentel meu mestrei
el meu preceptordurant aquell temps i a qui m'agradaria honrar en aquest
moment com la gran persona,grernfannacéutici gran cientític que er¿I.
FinalitzadaI'etapauniversitária,
I'any 1970vaig llegir la tesi doctorali em
vaig dedicarplenamental món de l'alimentació.Des d'aleshores,la meva vida
i la meva feina semprehan estatdeteminadespel f'et de ser farmacéutic.Fos
on fbs, i fes el que fes. amb f-einesque aparentmentno tenienres a veure,seri.lpre he volgut fer constarque aquestaera la rneva prof-essiói que aquestseren
els meus coneixements.ja que he consideratque tot el que he pogut desenvolupar ho dec a aquestaprimera baseque vaig tenir.
He procuratdefensarla professiótantclintrecom fbra dels seusimbits. De
fet, sempreque he poeut he intentatcol.locar farmacéuticsen les tasquesque
podien desenvolupara I'empresai en aquestsentit he de clir que tinc la satisf'accióde veureque hem aconseguitque molts farmacéuticss'haginintroduit

de la mevatascaa l'empresa,tanrbéen
dintred'aquestmón. lndependentnlent
uns altres ámbits tant en el Col.legi Oficial de Farmacéuticsde Barcelona i
I'AssociacióEspanyolade Famacéuticsde la Indústria(A.E.F.I.)com en el
Consejo General de Colegios Oficiales de Fannacéuticos,he fomentat que
fossin els famacduticsels qui estiguessintreballanten alimentaciója que
durant moits anys a t-altad'una carera específica,era la més adientper treballar en aquestcamp.
Moltes altrescarrerestécniquestenienuna part de les matériesperd no n'hi
havia cap que les comprenguésd'una manera tan global com la can'erade
farmácia.
És per aixd que he defensati continuarédefensantla tascadel farmacéutic
dintre d'aquestmón.
Finalment,voldria donar les gráciesde nou a tots els qui han fet possible
que jo sigui rrrembrede la R.A.'de Famraciai m'agradariadeixar constáncia
que intentaréparticiparen totesles activitatsque es facin en temesd'alimentació.
Moltes mercésa tots els qui han confiat en mi.

I. INTRODUCCIÓ
És evidentque tothomesteinteressat
a rebreuna bonaalimentacióen qualsevoletapade la vida.Amb el temps,perd,el temade I'alimentacióha esdevingut cadacop més important i I'interésha augmentatamb relació a époques
¿rnteriors.
Cada dia s'escriuenmés llibres,s'omplenmés papers,es fan ntés
xerradessobredietes(a en tempsd'Hipdcratesse sabiala relacióque tenenen
la prevenciói el tractamentde les malalties).sobremenjarbé. la bonaalimentació,etc. i hi ha més personesque estaninteressades
en aqueststemesi els
estudien.cada dia es fa més patent que una bona alimentaciórepercuteixen
tota la nostra vida i que aquestacomengarealmenten el punt mateix en qué
naixem,ja que sempre,d'una ntanerao d'una altra,tant en casosde malaltia
corn de bona salut estempenderitsde la dieta i de com modificar-la.
L'any 1948 s'aprovava la Declaració universal de drets humans que
reconeixiaque tothomté dret a I'alimentació,I'assisténcia
médica.la salutiel
benestar.La convenció sobre els drets del nen corroborava,4l anysmés tarcl,
aquestdret básic dels inthnts.La fam i la malnutrició encarasón un problema
greu en rnolts paisos.Les estadístiques
són preocup¿rnts:
1 de cada -5habitants
dels paisosen vies de desenvolupament
pateix fam crdnica.Estan en aquesra
s i t u a c i ó8 0 0 m i l i o n sd e p e r s o n eesn r r eA f r i c a .A m é r i c aL l a t i n ai A s i a .
Més de 2.000 milions de personessubsisteixenamb régims alimentaris
mancatsde les vitaminesi els mineralsessencials
per al creixementi el desen,
volupamentnonnal i per prevenirles mofis prematuresi les minusvalideses
com la ceguesai I'endanerimentmental.
Entre les víctimes més cruelnrentcastigadeshi ha gairebé 200 milions
d'infants menorsde cinc anys, dels quals, segonsla UNICEF, en moren cacla
d i a u n s3 5 . 0 0 0 .
Una nutrició deficient afectales activitats,el creixement,la salut, la capacitat d'aprenentatge,la productivitat laboral i, en general,la qualitat de vida.
La malnutriciótambédebilitael sisternaimmunoldgici augr.nenta
la tieqüéncia i la gravetatdels casosde diarrea,xarampitii infeccionsagudesde les vies
respiratóries.
Aquestesmalaltiespodenalhorainhibir la digestiódels aliments
i dificultar encaramés el restablimentde la salut. La combinaciód'infecció i
malnutricióés especialment
greu entreels nensdels paisosen vies cledesenvolupamenti l'agreujarrrent
progressiude la rnalnutriciórepresentaun augÍlenr
del perill de mort tal com indica la UNICEF en la publicacióAlimentat:íó,salut
i aten{'ió (1994).Aquesf problemaafectaespecialmentel nounat.
És precisamenten el moment de néixer quan es dóna una situació molt
peculiarde dependéncia
d'un alimentúnic per sobreviure:la llet matemaque
conté tots els nutrientsnecessaris
perquéel nounat creixi i es desenvolupi
durant un¿retapade la vida.

Avui en dia no hi ha dubte que la situacióideal és que el nadó s'alimenti
amb l¿rllet de la mare,perd no sempreha estataixí (més endavantveuremque
en algunesépoqueshi ha hagut dubtes que aquesttipus d'alimentació fos la
millor). Segonsla declaraciód'Innocenti(UNICEF, 1990),una de les principals prioritatsdel decennide 1990és aconseguirque totesles marestinguin
donant-losel pit en els prioportunitatd'alimentarels seusfills exclusivament
mers 4-6 mesosi mitjanEantl'alletamentamb alimentscomplementarisfins als
i les convenquedareflectiten les declaracions
2 anyso més.AquestobjectiLr
cions de les Nacions Unides, la Convenció sobre els drets del nen inclosa.
Aquesta ética mundial es va fer explícita en les fites que establí la Cimera
mundial en favor de la infáncia (setembrede 1990) que han fet que actualment la majoria de governs elaborin plans nacionals d'acció que inclouen
mesuresper aconseguir-les.
r 2 g o v e m si l 0 o r g a n i l z a c i o n s
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de les Nacions Unides, ajudaráa reduir la mortalitat de lactantsi infants i la
malnutrició. A part del valor nutricional directe que té, I'alletamentprevé les
infeccionsi contribueixa mantenirla salut de les donesja que redueix el risc
de desenvoluparcáncermamari i d'ovaris i augmentael tempsentre embarassos.
Com que [a raga humanaha sobreviscutdurant milions d'anys sensecap
injecció neonatalde vitamina K ni cap suplementdiari de ferro, molts creuen
que una lactánciamatema que proporcionauna dona sana i ben alimentada
aportala quantitatadient d'energia i els nutrientsnecessarisperquéel lactant
creixi i es desenvolupi,i, a més,estanconvenEutsque les forcesevolutiveshan
modificat el procésde la lactánciai han fet que la llet de cadaespéciesigui la
més adequadaper cobrir les necessitatsaliment¿\ries
de les sevescries.
Les raonsper les qualsles forcesevolutivesno han aconseguitla preséncia
de determinatselementsen quantitatsadequadesen la llet humana mereixen
ser investigades.Dues consideracionssemblenrellevants:
. En primer lloc, el lactant per si mateix no és una unitat evolutiva
(Dugdale,1986:Fomon, 19861Peaker,1989).
' En segonlloc, els canvisde les condicionsde vida es podenhaverproduit
tan rápidament(fins i tot algunesvegacleshi ha hagut canvis importantsen
menysde 100 anys)que les forcesevolutivesno han aconseguitmantenirel
mateixritme (Fomon,1995).
Hem de preguntar-nosper qué els lactantsalimentatsamb llet maternacreixen amb menys rapidesatal com assenyalenla majoria d'articles que demostren que en els paisosindustrialitzatsels augmentsde pes i d'estaturadels lactantsque reben llet matemasón menorsdels que rebenllet artificial. si més no
desprésdels tres mesosd'edat (Steward.l9-53:Neumann,r976; Ferris,r9ti0;
Taitz, 198l; Jung, 1985;Salmenpera,
l9t3-5;
l98g; Nelson,l9g9).
Shephercl,

o

Els lactantsalimentatsamb fórmulai els que rebenlactinciamatemacreixen ii un ritme similardurantels primers3-4 mesosde vida, després,els lactantsde lactinciamaternacreixenmés a poc a ¡roc.Els nensque rebenlactincia artificial són lleugeramentmés alts i pesenuna mica més en les últimes
fasesde la infincia que els seushomdlegsamb lact)nciamaterna.Els estudis.
peró,dif'ereixenen lesconclusions(Krarner,l9tl l; Salmenpera,
1985;Nelson,
1989;Fomon, 1993).S'ha discutitmolt sobreels ef'ectes
de la lacñnciamaterna en la disminuciódel risc d'obesitatposterior,perdés difícil establirun bon
estudiprospectiuque c<lntroliels factorssocioecondmics,
genéticsi culturals.
Estudisprospectiusde llarga duracióque van fer un seguimentdels infantsdes
del naixementfins als 5-8 anys d'edat,no van detectardif-eréncies
d'obesitat
que depenguessin
de la tbnna d'alimentaciódurant Ia lact)ncia(Dine, 1979;
Fomon, 1984).A més,la majoriadelsnensobesosno es van converriren adults
obesosi la majoriad'adultsobesosno ho erende petits(Hardy,1994).
Al llarg d'aquestaexposicióintent¿rrem
veure la situacióque s'ha produit
quan aquestalletamentno ha estat possible i s'ha hagut de recórrer a altres
altematives.Qué ha passat?Com ha evolucionat?Quinaés la situacióactual?
Quinaés la situacióde futur que es pot desenvolupar?
Aquest tema té un gran interésja que una bona o mala alimentació en
aquestsprimersmomentsde la vida d'un nadópot marcartot el seudesenvolupamenti les tendéncieso els h)bits ¿rlimentaris,
com s'ha vist i demostren
múltiplesexperiéncies
fetesal llarg del temps.
Aquesta introducciópretén iniciar el tema central del discurs que fará un
recorregutper I'evoluciód'aquestsproductessubstitutsde la lact¿\ncia
nlaterna que semprehan consideratexcepcionalel patró que han tingut: la llet de la
ja que en cap més cases parmare.Cal tenir en compteaquestacircumstáncia
teix d'un alirnentcom a guia d'un aitre.és a dir. tots els alimentsque prenem
la restade la nostravida s'ajustena uns patronsdeterminatsque I'home ha
inventat.La llet maternaés l'únic patróque I'home no ha inventati que d'una
nlanerao ¿rlfrasempreha servit de guia per fer els procluctes
d'alimentació
infantil. Per tant, en aquestaexposició no tan sols sortira repetidesvegades
aquestacomparanEa,
sinó que la semblanga
a aquestmodel il.luminai il.lumin¿rritot I'esclevenidor
d'aquesttipusde productes.

2. HISTORIA
qualsevolespécieque va existir es va
Sens dubte el pnmer nadó de
dels mamífers aquestamanerano era
alimentar d'alguna manera i en el cas
a l t r a q u e l a l l e t d e l a n a r e . A i x í , l a h i s t d r i a d e . | ' a l i r n e n t a c i ó i r r fEls
a n t nadons
ilcomenEa
de l'homo sapiens'
en els inicis de la humanitat amb I'aparició
n o d r i t s a m b l a l l e t m a t e r n a r e b i e n p e r u i a d i g e s t i v a s u b s t á n c i e scanvi
e n e l fno
onsnolt
de la mare i' per tant' el
similars a les que rebien quan eren a dintre
resultavabrusc.
tempsja que la llet matema és la
Aquest fet no ha evolucionatal llarg del
ha variat amb el temps a causade les
mateixa si bé la composició'"gu'u-tni
forma clevida i fins i tot del desenvolucircumstánciesde l'alimentacii, de la
p a m e n t d e l a r a E a . M a l a u r a d a m e n t . é s i m p o s s i b l e f e r - r r e l a c o mdif-erents
provació.iaque
tingut aquest producte en
no podem saber quina composició ha
m o m e n t sd e l a h i s t ó r i a
ja
diuen que les mares que tenlen
Els prirnersescritsde la humanitat ens
p r o b l e m e s p e r c r i a r e l s e u s f i l l s u t i l i t z a v e n u n e s a l t r e s d o n e s , l e s d icap
d e sa, p e r a l l e .
-que molt probablernentja era usual a B-abildnia
iu.-for. Aqu"rtu práctica
des dels seglesIII o IV aC fins al
l'any 1700 aC- est) ben docurnentada
193la; Fides' 1986a)no tan sols
moment actual(Forsyif't, tSlO-tSll; Still'
oerdocumentsescritssinótambéperrepresentacionsgráfiquesdelfet-

pot veurc corn ja s'utilitzaven lcs didcs'
Retrat dc Diana dc l'oitiers a on cs

Per documentsgrecs,romans,bizantinsi árabsrelatiusal períodecomprés
entre els seglesII i XV dC sabemque el calostreraraments'utilitzavaper
explícialimentarels lactantsi que un tractatde I'any 1673el desaconsellava
tament(Fides,1986a).
En l'época antigatambé s'havia escrit sobre la possibilitatde donar als
llet d'animals.
nadonsunallet dif'erentde la de I'espéciehumana,concretament
Els escritsal.ludiena nensque havienestatalletatsper animals.Si ensremuntem a la mitologia podem recordarel cas de Romul i Rem, els fundadorsde
Roma,als qualsva alletarunalloba (en aquestcas,aquesttipusde llet no devia
ser gaire adequati el més probableés que aquestsnadonsdifícilment sobrevisquessin,perdla tradiciómitoldgicaaixí ho explica).De tota manera,la llegenclapot estarbasadaen algun fet real. Semblaque posteriorment,durant l'época del cristianisme,algunesdonesque no tenien prou llet complementavenla
nutriciódels lactantsamb llet de cabrao d'ovella (Fides,1986c).Per tant, és
possibleque aquestapricticaja tinguésun ceft valor i que d'aquísorgísla idea
que algunsinfhntspodienhaverestatalimentatsúnicamentamb llet d'animals.
La cornposicióde la llet matemacanviaen cadamamíferd'acordamb les
i I'entom on viu. A títol d'exemplepresentoun quadre
sevescaracterístiques
comparatiudel contingutde nutrientsde les lletsdelsprincipalsmamífersi dels
per doblarel pes.
diesque cadaespécienecessita
Cor"nposició
de la llet de diferentsmamífersi índexs de creixementde les
sevescries1gr/100gr):

Nutrients

Dona

Vaca

Ovella

ProteTnes

Rata

12.0

Greixos

3,8.

Lactosa

7,0

Minerals
Dies per
doblarpes

Balena

Foca

l0.r)

8.9

7,4

15,0

-55.3

4,8

4,8

3,0

0,1

ot

0,1

1,0

70

180

A1

t0
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Vas figurat d'origcn grcc trobat a Empúries.(MuseuArqncológiL'dcBurLclonu).

Els recipientsper a I'alimentaciódel lactant,dissenyats
presumiblement
per
proporcionarllet d'animals,ja s'utilitzaven1'any100dc (still, 193lb) i si més
no durant el segleIX es van emprar banyesvacunesbuidadesi perforadesa la
puntaper subministrar
alimenrslíquidsa lactanrs(Still, 1931b;Fildes,l9g6c).
A la puntade la banyas'hi subjectavauna peEade cuir i de tela cosida,generalment farcida amb un tros d'esponja perqué el lactant succionésla llet.
Aquestesbanyess'usavenen el seglexvlll (still, 193lc). A la primeriade
1800es va introduirel biberóde vidre.

t0

En aquellaépoca,aquesttipus d'alimentacióno solamentera la forma básica d'alimentarel nadó sinó que moltes vegadescontinuavad'una manera
important i gairebéúnica fins als 2 o 3 anys d'edat.
Als seglesXVll i XVIII, comenEaa popularitzar-se
fins a un cert punt
I'aplicacióde llets d'animalsper a nens.De totesmaneres,en aquellaépoca,les
taxesde mortalitaterenmolt elevades:sovintes diu que morienentreun 10 i un
30olodels nodrissonsdurantels tres primersmesosde vida. No és gensestrany
pensarque una de les possiblescausesd'aquestesmorts podia ser I'alimentació.

It

Totsaquestsmitjans no acabavende ser satisfactoris:d'una banda,les dides
moltes vegadestenien problemes per subministrar prou llet ja que havien
d'alletar el fill propi i al mateix tempsun altre,perd fins i tot en el casosen qué
el fill havia mort i donaventota la llet a l'altre infant la capacitatno er¿rla
mateixai les atencionsi I'afecteque rebia aquestnadó no erenigualsque els
d'una mare. Aixb feia que l'alletamentamb dida es qüestionésuna rnica.
D'altra banda,la llet d'animals tampocera prou adequada.
Vist aixd, durant la primera meitat del segleXIX, amb el descensde popularitat de les dides.I'alimentacióamb biberonsva augmentar.Tambéen aquest
cas l'ús de la llet artificial era més freqüententre les classessocioecondmicament altesque enfre les baixes.La llet de burra,d'ovella o de cabra,ja no eren
tan valoradesi cada vegadamés la llet de vaca esdeveniacomercialmentmés
important,per tant tambés'utilitzavaper als nens.En aquestperíode,la tax¿rde
mortalitatentreels lactantsalimentatsarnbbiberóera alta i tot i que no hi dades
sobre els alimentatsa casa,sí que se sap que I'any 1886, a les borderiesde
Frangava morir aproximadamentel 50o/odels infants alimentatsamb biberó
(Routh,1879a)i gairebétotsels de duesborderiesde Nova York (Cone,1981).
Cal tenir en compte que en aquells moments f-erservir una llet ailificial
presentavaunes fortes contraindicacionshigiéniques.No es vigilava tant la
higienepersonalni corporal com es fa avui en dia, ni es tenia cura de tots els
estrisnecessarisper prepararaquestallet i moltes vegadesI'aigua no tenia cap
tipus de control de qualitat microbioldgica.Per tant, sovint no era únicament
un problemade la llet, sinó de tot el que I'acompanyava.
La taula següentresumeixles circumstáncies
que van impedir l'éxit de
I'alimentacióamb biberó(Fomon.1995):

r850

la

1950

HIGIENE
Evacuació
d'aigües
residuals
Aigua

Doienta
Contaminada

Bona
Segura

LLET
Adulterada
Pasteuritzada
Homogeneitzada
Evaporada

Amb freqüéncia
No
No
No

No
Sí
Sí
Estéril,en envasos

UTENSILIS PER A
L'ALIMENTACIÓ
Biberons
Tetines
Neveres

No
No
No

Sí
Sí
Sí

La primera descripci<ique es coneix de les dif'erénciesde conlposicióentre
la llet humana,la de vaca. la de burra i la de cabra corresponal segleXVIII.
De totes manerescal renarc¿rrque els coneixementsque hi havia en l'época
permetienf'ernomésuna composiciónrolt grollerasensearibar a detallsde
vitamines,minerals,etc., componentsabsolutament
desconenricronutrients,
guts en aquell moment.El que ja es veia és que comparatamb el de la llet de
mare. el quall que f'eiael nen quan prenia llet de vaca era molt diferent i per
aixd semblavaque aquestaúltima podia ser nlenys aconsellable.
A conseqüéncia
de tot aixd,els canvisintrodurtsen els hábitsd'alimentació
i
les
del lactant en
llets artificialsutilitzadesdesdel 1850fins al 1950van ser
que
més importants
els introduitsen qualsevoletapaanterior.
sobrela composicióde la llet, el 1869,Biedert,
Pel que fa als coneixements
un dels fundadorsde la German Society of Pediatrics,en el tractatDas Kind
assenyalavaque el contingut proteic de la llet de vaca era si fa no fa el doble
del de la llet humana(Cone.1981) i que la proteinade la llet de vac¿r
eramenys
digeribleque la de la llet humana(Davidson.1953).Per alimentarels lactants
recomanavautilitzar barregesde nata de llet de vac¿r,aigua i lactosa.
Aproximadamental nrateixtemps,als EstatsUnits, Meige analitzavatambé la
llet humanai establiarecomanacionssemblantsper prepararllets artificials per
a lactants(Cone, 1979c).Durant l'última part del segleXIX, diversespublicacions difonien la composicióquímicade la llet humanai de cert nombrede llets
; m i t h .1 8 8 5 a ) .
a n i m a l s( R o u t h ,1 8 7 9 c S
La valoracióde la importdnciade les vitanrinesprové de Hopkins que el
1906va definir que els alimentses componende nutrients,és a dir, de proteines, de greixos, d'hidlats de carboni i de diversessals minerals i vitamines
(McCollum, 1951b).
Un fet important que va contribuir a estendrei millorar la preparacióde
públillets artificialsva ser I'aparició,al final del segleXIX, d'instal.lacions
quesper atendrenensi lactants.Es curiósdestacarque Barcelonava ser una de
les primeresciutats, anrb Luxemburg i Nova York, que va tenir un d'aquests
serveis(Rosen,1958),els quals,a partirdel segleXX, es van estendrea altres
paisoseuropeus.
El primer procedimentque es va utilitzar per aconseguiruna llet per a
nodrissonsva sercondensar-laamb calor,és a dir, mirar de concentrar-lasense
afegir-hi res, perd rápidamentvan veure que arnb aquestsistemaera difícil de
conservar.Cal recordarque en aquellaépocano hi havia ni neveresni altres
sistemesque permetessinconservarels alirlents un cert temps.Els investigadors van veure que concentrant-lai afegint-hi sucreaugmentavala concentració osmdticadel productei s'impedia el creixementbacteriáamb la qual cosa
millorava tot I'estatde conservacióen general.Per tant, la llet evaporadaamb
sucreafegit, que era un antecedentdel que podemconsiderarla llet condensada avui en dia, va ser el primer sistemaseriírsde conservarla llet. Ara bé.

per als lactantsper I'elevatcontirlgLlt
aquestallet no resultavagaire adequada
millor, no va ser
un sistemad'env¿rsat
en sucrei fins que no eSva desenvolupar
possibleutilitzaruna llet evapoladaper a I'alinlentacióinfantil.Aquestsistema
també pen¡etia atenuarels gérrlens que podia haver-hi i d'alguna fbr¡la feia
una mena de pasteuritzaciódel Producte.
C o m e r c i a l m e nlte. sp a s l e u r i t z a c i odnes l a l l e t e s v l t na c o n s e g u pi re r p r i m e ra vegadaa Dinamarca,a final del seglepassati van servirper augmentarl'esel nombrede gérrnens.
tabilitatja que es reduiensensiblement
a
Alhora que apareixienels inicis de llets industrialstambées comenqaven
difbndre les tetinesde gonta i els biberonstot i que erenmolt diferentsdels que
coneixemavui en dia.

A partir, doncs,de la segonameitat del segleXIX. arrencala preocupació
de comenEara fer un aliment que s'assemblimés a la llet de mare i que el
nodrissótoleri més bé. L'infbrme de Rubneri Heybber sobreels requeriments
energéticsdels lactantsva proporcionarla informacióaddicionalnecessdriaper
detenninarla composiciódesitjablede la llet afificial (Davidson. 1953).
Sovint, les llets artificials incorporavenmidó hidrolitzat o cerealso es tractava
la llet per alterarel quall de caseina(Smith, I 851). No es buscavatant que fos
una llet semblanta la llet de mare,sinó un producteque el nadópoguésacceptar i que li anésbé. Per tant, les proves,encaraque basacles
en una llet semblant
a la matema,c¡uese sabiaque era bclna,servienper afegir o treureingredier-rts
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per tract¿tr
clemillorar-ladc-scl'un punt de vista nutricionald'acord atnb els
coneixernents
prácde I'dpoca.És nrés,es va an'ilrula un punten qué aquestes
tiquesja no es van considerarperillosescom s'havia cregut abans(Smith,
1885)sinó que al final del seglepassatcreienque podienserrecomanables
per
la millora que podienaconseguiramb una manipulacióadequada
per incorporar els nutrientsmés adequatsper al nadó. De f'et,Holt (1894) recomanava
métodesclepreparacióde llet artificial i d'alimentacióque amb prou feines
cl'aquellsque s'utilitzaven-50anysmés tard.Les condicionsciepredif'ereixen
palacióde la llet artificialerenprobablerlentnrillorsen aquestslaboratorisque
no pasen la majoriade llars.
Així es van comenEar¿rf'er i a patentardif'erentstipus de llets artificials,
que,per exemple,a mésde la llet de vacaincloienfarinesde malta,bicarbonat
potássic,etc. i al final del segleXIX ja hi haviaalguneslletspatentades.
A la primeriadel segleXX, aquestanova indústriaes comenqaa desenvolupar una mica més i ja es pensaen tónnulesque contenenllet de vacadesnat¿rda,
lacfosa,greixosque provenende la lnateix¿r
natade la llet de vaca,peró
sensetots els componentsi olis vegetals.Aquestallet s'assemblauna rnicaal
que poclrienser avui en dia les fórmulesdel nostretempsi a partird'aleshores
hi ha gentque comengaa divulgarque aquesttipusd'alimentaciópot sersuperior a la llet matema.E,stemparlantde l'épocade la industrialització
forta i cal
tenir en compteque els coneixements
dels avantatges
que produeixla industrialitzacióen molts camps tamLrés'aplica a aquest.pensantque es pot f'er
algunircosamillor del que dóna la naturales¿r.
A partir dels anys 20. comenEaa aparéixeralgunadisposiciósobrecom
s'han de prepararaquestesllets.Les disposicionss'establiend'acord amb els
coneixementsde l'época i al principi erentímides,nomésparlavena granstrets
d e l q u e h a v i e nd e s e ra q u e s t lse q u e r i m e n t s .
Cadavegadas'avanEa
més.fins quea mitjan segleXX, I'alimentacióinfhntil i la presénciade diversesfónnulesja són temesbastantnormals.En aquetl
momentuna de les lletsrnéstípiquesera la llet acidificada,en la qual es pretenia desnaturalitzar
les proteinesde la llet de v¿rcaper fer-lesmés digeribles.
Aquestesllets van tenir molt d'éxit i són llets que prácticamentbastantsdels
que som aquíhem conegut,i a la millor algunsfins i tot algunshan pres.ja que
són llets de la primera meitat i de comenEamentde la segonameitat d'aquest
segle.
En aquellnlomentes comenq¿r
a parlarde la necessitat
de proporcionaruna
aportaciósuficientd'enelgia,d'aigua,de proteines,
de greixos,de ntineralsi de
vitanrines.A més, s'insistcixen la ideaque les llets han de ser al més aséptiqueso estérilspossiblei tenir una bonapossibilitatde digerir-se.
Jeansi Marriott en la quartaedició del ÍracfafInfant Nutrition (1947) recomanavenclueels lactantsalirrrentats
amb llet maternarebessinun suplement
diari d'oli cle fetge de bacallirisuc de taronja.La lactincia artificial supre-
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mentária dels lactantsque prenien llet matema era opcional. Es recomanava
I'addicióde cremaentreels 3 i els 4 mesosd'edat.Els cerealsper a lactants
reforgatsamb femo i rovell d'ou s'introduienen aquestaedat ies considerava
entreels 8 i els 9 mesos.
desitjableiniciarel deslletament
Des d'aleshores,a mesura que augmentenles fómules de llet, en certa
maneradecauuna mica la restade preparatsque prenienels nens,sobretota la
a ser unesfórmules bastantidbnies i, per tant,
primera edat,ja que con-lencen
es posposaval'alimentació amb altrestipus de farines i aliments.
En aquell moment,els coneixementsque la ciénciahavia proporcionati tot
el que s'havia fet en alinrentacióinfantil prácticamentdurant cent anys canvia
radicalmenti es comencena fer fórmules láctiesmolt més adequadesque les
Per altra banda,amb aquestesfórmules i amb les
que hi havia fins ¿rleshores.
sevescomposicionsvitaminicominerals,molts dels problemesanteriors,per
exemple els relacionats amb I'avitaminosi i altres, canvien. Igualment, el
coneixementde les normesbásiquesd'higienei la utilitzacióde substáncies
fan millorar molt aquesttipus d'alimentacom aigüescloradesi esterilitzades
que
va
es
imposant
de forma clara i de maneraque a poc a poc
ció artificial,
de
sorgeixla tendéncia deixar la llet natural,de la mare,per passara la llet artificial.
Aquest fenomen d'abandonamentde la lactánciamateÍra per passara la
fórmula artificial arriba al punt )lgid cap als anys setantai despréscomenEaa
decréixer.
Per qué s'abandon¿r
la lactánciamatern¿r'?
Primer de tot, perquéen aquell
moment,una épocafbrtamentindustrialitzada,es pensavaque la lactdnciaartificial, les llets que es podien fer amb una fórmula concreta,sempre serien
millors que les llets que produia una glándulamamária.que estavasotmesaa
una série de condicionantsambientalsi que podia tenir, com és veritat en
algunscasosdeterminats,algunacontraindicació.La incorporacióde la dona al
món del treball va ser un factor importatperquéles maresdeixessincadavegada més la lactánciamaterna.Per altra banda.la industrialitzaciótambé va ser
important,ja que abansles fómules eren prácticamentcasolanesi en aquell
moment,en canvi,ja eren les indústries,i indústriesimportants.les que posaven a disposiciódel públic aquesttipus de llets. Tots aquestsdeterminantsvan
possibilitarque la lactinciaartiticialobtinguésun éxit cadavegadamés gran i
aconseguísque les 3/4 parts de la població infantil ¿rbandonés
la lactáncia
maternai utilitzés la lactánciaartificial des de prácticamentel primer moment
del naixement.Segonsels estudisefectuatsa diferentspaisoseuropeus,mentre
que I'any 1950 aproximadamentla meitat dels nens prenien llet materna,
almenys durant els primers 3 mesos,als anys 70 aquestaquantitatja s'havia
rebaixata menys d'un 20Vo,fet que demostraclaramentaquestatendéncia.
Durant tota aquesta época, apareixen diverses opinions i maneres de
pensar.Per exemple,entre els anys 50 i 70 es pensavaque la concentracióde
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proteinesde la llet humanaera més gran que la que se s¿lpque és avui en dia;
igualmentpensavenque la proternade la llet de v¿rcaera d'una qualitat
inf'erior,i, per tant. recomanavenllets de vaca que conté rnésconcentracióde
proteinesperquéel nadó estiguésben alimentat.
Com he dit abans,a poc a poc, s'introdueixenmodificacionsi se substitueixen,operacióflcil de fer, els greixos d'origen animal per una quantitatde
greixosderivatsd'olis vegetalsque donen una composicióen ácids grassos
insaturatsi especialmentpoliinsaturatsmolt important.
Aquestscanvissón la b¿rse
de I'evolucióa qué s'ha arribatavui en dia, és a
dir, per una bandaes rebaixenles proteinesi el sucrei per I'altra se substitueixen els greixosanimalsper greixosd'origenvegetal.Aixó dónauna importáncia i un granestímula les indústries.Igualment.es comencena tractarlesproteihesde la llet de v¿lca.com per exemplehidrolitzar-lesper fer-lesmés adients
en algunesmalalties.
Les mostres de s¿rtisf'acció
del nen i l'aportació energéticade moltes
d'aquestesllets que va fer que els nadonsesdevinguessin
més rodonetsi
macos, van contribuirmolt a l'éxit d'aquestatendénciaja que es pensavaque
el nadó estavamés ben alimentat.
A partir d'els anys 70 toma a produir-seun augmentdel reconeixementde
la llet maternacom a aliment superior,tendénciaque rep el suportde tots els
movimentsecologistesi naturistesque existeixenavui en clia.Les raons de
l'incrementde la lactánciamatemavan lligadesa un canvien I'actituiloe pares
i prof'essionalssanitaris.La infbrmació relativa als fhctors cle protecció i als
estimulantsdel creixementcel.lularen la llet huntan¿r
sensclubtecontribueixa
l'entusiasmedels neonatdlegsa I'hora de recomanarla ltet humanacom a
aliment preferit dels nens prematurs petits, i aquesta actitud s'ha estés a
I'alimentaciódels nascutsa terme. Des de la darreriadels 50 i durant els anys
60, la gran accessibilitat,
la facilitatd'ús, l'alta seguretari el relatiubaix cost
de les fórmules infantils, va comportar que la rnajoria de lactants fossin
alimentatsamb lactánciaartificial des del naixemenl(Martínez, l9gl). La
tendéncias'inverteixels anys 80 i sobretotdurant els últinrs cinc anys: les
maresdoneninicialmentlactinciamatema.Malgrataixd. I'augmentde mares
que han de tornar a la f'einaal cap de 2 o 3 mesosdel part fa que les fórmules
infantilscontinuihjugant un paperimportanten I'alirrrentació
infantil.
Avui en dia s'ha ¿rrribat
a la conclusióque el rnillor alimentper a un nodrissó és la llet de la mare.ja que com hem dit al comenEar.nent,
és la més adequada
i ho ha estat históricament,perqué és la que proporcionaproteihesi greixos
més similars als que ja ha tingut i han format la natur¿rlesa.
Cada vegadasón
més infantsque en prenen,tot i que els períodesd'alletamentvarien des d'uns
quantsdies fins a una prolongacióde tres,quatreo cinc mesossegonsles circumstdncies
i algunesmaresfins i tot arribena l,anv o més.
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que, entre els molts estudisque se n'han f'et,és important
Voldria destac¿rr
de Pediatria
el que va f'erI'any 1984el doctorBallabriga,cap de la Residéncia
que
tenien els
opinions
que
les
recollia
de la Vall d'Hebron de Barcelona,
d'alimentasobre
als
hibits
pediatresmés importantsde vint paisoseuropeus
ció materna.L'autor assenyalavaque més d'una tercerapart dels nens havien
rebut lactánciamatent.rdurant almenystres mesosde la seva vida. En molts
paisosndrdics aquestesxifres s'elevavenbastantmés i arribavenal l0-80o/o,
mentreque als paisosllhtinses reduiaaun20o/o.
Avui en dia estáimpliarnent reconegutque el millor és la lactánciamaterna i que només cal recóner a la lactánciaanificial en casosen qué per algun
matemano siguipossibleo quanja sigui insuficient,moment
motiu la lact¿inci¿r
en qué s'ha de partir de fórmules una mica dif'erents,ja que, com que la llet no
I'alimentaciílamb
és l'únic alimentdel nadóse I'ha d'ajudara complenrentar
altresalimentssdlids.
el tema de la lacthncia.
En aquestrepis rápid hem vist com ha evolucion¿rt
Avui en dia el més important,d'acord amb els coneixernentsactuals,és buscar
fórmulesque s'assemblintant com sigui possiblea la llet de la mare.Per aquest
motiu la indústriaja hi estátreballanti estudiael que encaraes pot f'erper millorar els producteslactis i quina fbrma és la més adequadaper aconseguir-ho.
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3. RECOMANACIONS I ORGANISMES
Els avengosen el coneixementi en l'elaboracióde fiinnulesd'alimentació
infantil van f'er que aquest món, en principi desconegut.esdevinguéscada
vegadamés conegut,més accessiblei que les indústriestreballessinde valent
per aconseguirnousproductesmés adequats.Així es va crearla consciéncia(en
part promoguda per motivacions comercials)que les llets artificials podien
incorporaravenEoscientíficsimportantsque les f'eienmés recomanablesque Ia
mateixa llet de les mares.Aquesta idea també va ajudar a fbmentar una progressivadisminucióde I'alletanrentmaterni a aconseguirque. a poc a poc,
que aquestspr-oductes
rnoltesmarespensessin
eren superiors,cont talnbého
creienmolts pediatresi hospitalsque durantels anys50 ¿rconsellaven
lesmares
que abandonessin
l'alletamentnaturalper aquesttipus d'alletamentartificial.
Aquestaopció es va anar imposant,tímidamental principi, perd en arribar els
anys60-70va passara seruniversali a molts llocsprácticarnent
s'haviadeixat
de bandacompletamemt
I'alletamentmatern.
Aquesta situació va crear una série de problemesen molts paisos subdesenvolupatson la higiene no és precisament una noffna que acompanyi
l'actuació diária de les personesi I'alletamentartificial representavaun perill
greu per a la salutdels nens.La falta d'higieneen les áreesde consum,que
moltes vegadesno tenen les garantiesnecessáries,
la poca higiene de les
personesen contacteanrbel nodrissóo que preparenel biberó. dels utensilisi
dels estrisque s'utilitzentarnbéerr la preparació.etc..f'eienque moltesveeades hi haguessinperills greusde contaminació.
Aquestslactorsvan provocarque en paisosdel TereerMón hi haguessin
algunesmorts de nensper causesd'infeccionsproduÍdesper la falta d'higiene,
la qual cosa va f'erque I'OrganitzacióMundial de la Salut prenguésconsciéncia que aquestaqüesti<icomenEavaa ser preocupant.L'any 1914, la XXVII
AssembleaMundial de la Salut va instartots els seusmembresa fer reglaments
i a protegir I'alletamentmatem. L'any 1978,la XXXI AssembleaMundial va
comenqara recomanarals estatsmembresque donessinprit>ritata la promoció
de l'alletamentnaturali a la regulacióde la promoció i vendad'alimentsinfantils que poguessinutilitzar-seen lloc de la llet matema.
Des del 1975,any en qué es defineix la fórmula infantil. el Comité del
codex Alimentarius (FAo/oMS) h¿remésrecomanacions
successives
sobre
aspectesde la composicióadregadesbásicamenta piusosdel rercer Món que
no tenenallresreglamcntacions.
L'any 1919,en un¿lreunióconjuntade I'OMS i l'UNICIEFsobrel,alimentació del lactanti del nen petit, els l-50pafticipants-representants
de governs,
organismes
técnicsde les Nacionsunides, oNG, indústriesd'alimentsinfantils i especialistesen nutrició- van tractar de cinc aspectesrelacionatsamb
I'alimentaciódel lactant.Els aspectestractatsvan ser:

l. fomentde la lactáncianatur¿rl.
2. promoció de prdctiquesde deslletamentadequades,
i ensinistrament,
3. informació,educació,comunic¿rció
4. saluti condiciósocialde la donaen relacióamb l'alimentaciódel lactant.
i distribucióadequades
-5.comercialització
dels succedanis
de la lactlncia
materTla.
Finalment,I'any 1980,la XXXlll AssembleaMundial de la Salutva assumir les conclusionsi les recomanacir>ns
de la reunióde l'any l9l9 de I'OMS i
l'UNICEF i va proposarestablirun codi intemacionalde comercialitzaciódels
preparatsper a lactantsutilitzats conl a succedanisde la llet matema i dels
altresproductessanitaris.
L'any l9ttl. el ConsellExecutiude I'OMS va examinari subscriureper
unanimitataquestesrecomanacionsperqué el codi elaboratpoguésser incorporat com a recomanaciói el mateix any, la XXXIV Assembleava adoptar-lo
per 118 vots a fávor, I en contra i 3 abstencions.
Aquest codi es coneix com el
Codí internacional de comercialitzutió de succedanisde la llet materrut ité
com a objectiuproporcionaruna nutriciósegurai suficientals lactantsi assegurarl'ús correctedels succedanis
de la llet matelna¿rmbels mitjansapropiats
i distribució.L'OMS, a més,va instartots els estatsmemde comercialització
bresa inclourea la sevalegislacióaquestcodi internacional.
D'altra banda,a Europa,desde 1977,el Comité de Nutrició de la Societat
Europea de Gastroenterologiai Nutrició Pediitrica (ESPGAN) fa diferents
recomanacions.
AquestComitédefineixla fórmula infitntilcom l'alimentadequat per substituirtotalmento parcial la Ilet matemai cobrir les necessitats
nutritivesdel lactant.
Igualment, el Comité de Nutrició de I'Académia Americana de
Pediatria (AAP) proposauna categoriade llets afiificials que cobreix tot el
prirnerany de vida del nadói és semblanta la fórmulad'iniciacióque estableix
I'ESPGAN.
per estarsituaten l'áread'influénciade
En el nostreenlorn,possiblement
I'ESPGAN, les recomanacions
del comitéde nutriciód'aquestorganisrlesón
Periddicament,
les més acceptades.
I'ESPGAN publicaunespautesd'alimentació que si bé no són d'obligat compliment les segueixenla majoria de t-abric¿rntseuropeusja que les han elaborat els millors especialistesen nutrició
infantil i reflecteixenels últims descobriments
fruit de la investigaciópediirtric¿r.Val a dir que les normativesd'obligatcomplirnentsempreportenun retard
d'uns quantsanysamb relacióals dictámensde I'ESPGAN,retardque t-aque
quan els reials decretsi les directriuses publiquen,noflnalmentles em¡rreses
d'alimentacióinfantilja f'atempsque les apliquen.
Les pautesque fins ara ha publicatI'ESPGAN són:
(1977).
per a la composiciód'una fórmulaaclaptada
l. Recomanacions
per a la conrposicióde llet de continuaciói baiko.st
2. Recomanacions

(r98r).
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3. Recomanacions
sobrealimentacióinfantil (1982).
4. Nutrició i alimentacióde lactantspreterme(1987).
-5.Comentarissobrela composicióde les fórmulesde cclntinuacióa basede
l l e t d e v a c a( 1 9 9 0 ) .
6. Comentarissobrela composicióde les fórrules infantilsd'iniciació i
continuacióa basede proteinade soja (1990).
7. Comentarissobreel contingut i la composicióde lípids en fórmules per
a l a c t a n t s( 1 9 9 1 ) .
8. Comentaris sobre les fórmules arnb un contincut reduít d'antísens
( 1993).
Al mateix temps,I'ESPGAN reuneixgrups d'especialistes
en tentescondelsseusestudiscom pot serel grup
cretsque tambépubliquenles conclusions
de treball sobrela malaltia per reflux gastroesofágic.
I, mentrestant, quina ha estat I'evolució de la normativa legal dels
aliments infantils a Espanya?
L'any 1961 es va publicar el Código alintentario españolque recollia per
primeravegadai d'una maneraordenadales definicionsi les característique-s
d'una llargaséried'aliments.Ni aquestapublicacióni la publicadael 196ties
referiena les llets infhntils com a aliment amb característiques
prbpiesni talnpoc hi quedavenconsideradesd'alguna rnanera.
V¿rser 8 anysdesprés.\'any 1976,que el Reial Decret2685116,
promulgava la Reglamentació
tecnicosanitária
sobrepreparatsalimentarisper a régims
dietéticsi/o especials.la qual per prinreravegadaest¿rblia
les definicions.les
conrposicions,
els criteris,els aspectes
rricrobioldgics,etc.de tota una sériede
productesd'alimentacióespecial,que inclola tant alimentsper a infants,per a
esportistes
i per a gentgrancom alimentsespecialsper a I'alimentacióenteral,
per a algunesmalaltiescom la celiaquiao aspectes
d'intoler¿\ncia
al metabolisme, i fins i tot feia referénciaa productesque es podiencorlsider¿rr
tradicionalment com a dietétics.Encaraque aquestareglamentació
tecnicosanitlt'ia
era
molt ámplia, prácticarrenten un 90oloestavadedicadaa les llets infantils.
En aquestReglamentles llets infantils quedavenenglobadesen l'apartat
d'alimentsque responena les exigénciesfisioldgiquesespecialsde nutrició de
les personessanes,en el grup d'aliments per a nens lactants,postlactantsi de
poca edat.Recollia tambéalgunesdefinicions com la de lactant o nen de pit
(l'infant amb una edat inferior a dotzernesos)o la d'aliments per a lactants
(alimentspresentatsen forma sdlida o líquida destinatsa subtituiro a complementarla llet de la mare i a satisf'erles necessitats
nutricionalsd'aquestsnens).
Tambéfeia una menció especiala la distribució i venda d'aquests productes
i detemrinavaque "s'expediran exclusivament a les oficines de farmicia".
fet pel qual es consider¿rva
que no eren productesd'alimentacitinormalssinó
que' de la mateixam¿lneraque altresalimentsinclososen la mateixaleglamentació,necessitaven
estartutelatsper un prof'essional.
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Al llarg dels anys, aquestanorm¿ltivava experimentardiferentscanvis de
tn
t i p u s t é c n i c ,c o m a r a r e c o m a n a c i o ncso n c r e l e sp e r d i s t n i n u i rl a q u a n t i l a e
De fet, no va serfins a I'any 1992que va
més o menysdels seuscomponents.
aparéixeruna reglamentaciónova: el Reial Decret 1408192,que aprovavala
per a lactantsi els preespecífica
delspreparats
tecnicosanit)ria
Reglirmentació
paratsde continuació.
era una traslacióde la Directriu9ll32I/CEE. del
AquestaReglamentació
14 de maig de 1991,relativaals preparatsper a lactantsiels preparatsde continuació, que reflectia el coneixementde la matéria que hi havia en aquell
motrent i que es modificaria per incorporarles innovacionsbasadesen el progÉs científic i técnic.
Per primeravegadaen una nonn¿rtivaoficial apareixienseparatsels preparats per a lactants i els preparats de continuació. Els preparats per a
lactants quedavendefinits com a productesalimentarisdestinatsa I'alimentació especialdels lactantsdes del naixenrentfins als primersquatreo sis mesos
de vida que per si mateixoscobreixenles necessitats
nutritivesd'aquestacategoria de persones.
Els preparats de continuació,en canvi,erendefinitscorn
els productesalimentarisdestinatsa I'alimentacióespecialde lactantsde rnés
de quatremesosd'edat que constitueixenel principal elementlíquid d'una
dietaprogressivament
diversificada.
La novareglamentació
estableixnousrequisitsde corrrposició,
d'etiquetatge, der-ogatotes les norrnativesanteriorsi remarcaque el que estableixla
Directriu es ref-ereixa preparatsper a lactantsi preparatsde continu¿rció
destinatsa lactantssans.Així, les lletsespecialsper a nensamb problemesde salut
en quedenexclosesi s'inclouenen les normativesanteriors.
D'altra banda,dedicavaun articlea la publicitat el qual establiauna série
de restriccionsuna de les quals prohibia fer publicitatdels preparatsper a
lactantsen els llocsde venda.distribuirmostreso qualsevolaltrerecursadreEat
directament
al consumidor.
A més,la publicitatquedavalimitadaa lespublicacions especialitzades
en assisténciainf'antili a les publicacionscientífiques.
Mantenia la defensade la lactánciamaternainiciada anys enreraper I'OMS, i
obligava a especificaren l'etiquetatgedels preparatsper a lactantsla supelioritat de la lactáncianlaterna.
En qualsevolcas, ni la Directriu c-uropea
ni la Reglamentació
tecnicosanitdriade l'any l9c)2,t'eiencap mena d'esmenani mencionavenels llocs de
venda,de distribució i de comercialitzaciód'aquestproductei, per tant, continuava vigent la pauta seguidafins aleshores,és a dir, les llets infantils continuavenessentde vendaexclusivaa fannácies,fet que, insisteixo,tant un text
com l'altre deixavenben clar i que legalrlentno presentava
cap dubte.
Les últirnesnlotiificacionslegalsen alimentacióintantil s'han portat a
termeel 1996.
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D'una bandaha aparegutla Directriu 96l4lCE de la Comissió,de l6 de
febrer de 1996, que modifica la Directriu gll32llcF,E relativa als preparats per a lactants i preparats de continuació. Aquesta nova directriu estableix les modalitatsper declararel valor nutritiu,regulaels preparatselaborats
a partir d'hidrolitzatsparcials de proteinesi recull els nucleirtidscom a
substinciesacceptades
per enriquir els preparatsque s'han utilitzat durant
molts anys.
De I'altra, apareixa Espanyael Reial Decret 46196,de 19 de gener, que
modifica la Reglamentaciótecnicosanitiria específicadels preparats per a
lactants i preparats de continuació. Aquestareglamentacióla forma un article únic referit a la distribució i la comerciali¡zació,que diu c¡ue"els preparars
per a lactantsi de continuacióes distribuiran i es comercialítzaranen tot el
territori nacionalen els seusenvasosd'origen, a travésde lesoficinesde fant.rhcia i dels canalsdel comerEdetallista".
S'ha donat així per acabadauna épocai s'ha produil una contradiccióamb
que
el
s'haviaf'etfins araa Espanya,que reflectiaI'esperitde I'OMS quandeia
que aquestsproductesno erend'alimentaciónormal i que no haviend'estara
I'abastde tothom. La Directriu gll32IlCEEja recollia que aquestsproductes
s'haviend'utilitzar únicamentamb el consellde personeslndependents
qualificadesen medicina,nutrició o farmáciao d'altresprof'essionals
encarregatsde
l'assisténciamatelxa o inf'antili limitava les exhibicionsespecials,els descomptes,les primes,les promocions,efc.,que induissinles maresa subministrar als seusfills alimentsper a lactanrs.Amb el Reial Decref 46/96,aquest
tipus de productesentrendintre d'un camp d'actuaciódif'erentque seri rnolt
difícil de sostreured'aquestaséried'aspectes
que són inherentsa aquestripus
d'est¿rbliments.

4.srruActóacrual
Desprésde repassarels esdeveniments
histdricsi les disposicionslegals
que af'ectenaqueststipus de preparats,podern exanrinarquina és la situació
avui en dia. Com hem vist, la ciéncia de l'alimentació infantil ha anat variant
al llarg del temps i a mesuraque anavenavanqantels coneixenrentscientífics
s'hi han anat incorporant aportacionsnoves per millorar aquestasituació i
aconseguirfórmulesmés modernesi que s'acostincadavegadamés a la llet de
mare.
Hem de dir, perd, que encaraque les fómrules que avui es preparensón
millors o s'assemblenmés a la llet de mare que les de l'any anterior i que les
de I'any passaterenmillors que lesde f'ados anys,aquestasituació,que va canviant contínuament,difícilment arribaráa aquestmodel perfecteque es pretén
aconseguir.
Avui dia les fórmules infantils estanperl'ect¿rment
definides.Tots els organismesque hem esmentatestableixenunesnornes dintre de les qualss'ha de
moure qualsevolque vulgui fer una llet per a nodrissons.Cada dia s'avanqa
més i hi ha un coneixenrentmés profund de la qüestiói, per tant, els requelimentsnecessaris
sóncadacop mésacurats.és a dir, s'entramésen petitsdetalls
i en cornposicions,
fins i tot d'oligoelements,
cosaque abansno es feia.
No obstantaixo. veiemquina seriala situacióactuali la composicióideal,
en vist¿rdels coneixementsque tenim avui en dia.
En primerterme,desglossaré
algunsdelsaspectes
mésactualsdelscomponentsmajoritariscom els hidratsde carboni,els greixos i les proteinesi seguiré amb els minoritariscom els olisoelements.
els mineralsi les vitamines.
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LIPfDS
láctiesla fracció grassaés la que
Entre tots els componentsde les f'óm.rules
ha experimentatuna evolució més importanten els darrerstemps.Entre els
nutrientss'ha destacatla imponánciade lesproteines,lesvitaminesi els minerals, mentre que fins fa poc els lípids únicament es consideravenuna fbnt
la sevaqualitirt.
excessivament
d'energia,senseque preocupés
Des de fa uns quantsanys,diversosdescobrimentscientíficshan mostratla
importánciad'aquestsnutrientsdes del punt de vista estructurali reguladorde
I'organisme(Carter,1988;Sawatzki,1994).
En el grup dels greixos (o lípids) hi ha inclosos una sdrie de compostos
orgánicsforEa disparsque per la solubilitat que tenen s'han agrupaten un sol
conjuntanomenat"dissolventsdelsgreixos",com el cloroform,l'éter,el benzé
i I'acetona.Els triglicérids constitueixenmés del 984/adel greix de la nrajoria
de greixosnaturalsaillats(visibles).Fosfolípids,ácidsgrassoslliures,monoen conjunt menys de l'1.1% i els esterols
glicéridsi diglicérids,representen
-el colesterolinclds- i altres compostosno saponificablesfbnnen el tant per
cent restant.
El gran avenEexperimentaten la sensibilitati en la precisióde les técniques
instrumentalsactualsha permés determinaramb exactitud la composició de
greixos de la llet materna,fins i tot en els seuscomponentsmés minoritarisi
establir el patró ideal de les fórmules infantils. D'aquestamanera.hem sabut
que la llet matemaconté quantitatsmolt petitesperd molt importantsd'ácids
grassospoliinsaturats
de cadenallarga (AGPI-CL). un déficit dels quals en
nounatss'ha demostratque comportaproblemesen l'aprenentatge
i d'agudesa
visual,entrealtres(Uauy, 1990;Makrides, 1993).Tots aquestsAGPI-CL representende l'1 a l'1,5o/odel total dels ácidsgrassosde la llet m¿tterna,
xifra que
representaentre un 0,5 i un 0,15 7o de les kcal aportades(Innis, 1989).
Els comités d'expertsen nutrició pedidtricahan reconegutla impoÍáncia
d'aquestscompostosper als prematurs(ESPGAN, 1991).Els ácids grassos
poliinsaturatsde cadenallarga el nounatels rep de maneranatural per mitjá de
la llet matema que en conté en quantitatsapreciables.L'ircid araquiddnic,
l'dcid grasde cadenallarga majoritari de la sérien-6 a la llet matema.estápresenten quantit¿rts
que oscil.lenentreel 0,5VoI el 0,7o/a.
El DHA esti present
entre un 0,3o/oi el 0,4o/oi és l'ácicl gras de,cadenallar-earnajoritaride la série
n-3 (Koletzko,1988;Hamosh,1992;Koletzko,1992;Innis, 1994:Dela Presa,
I 995).
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LLET
AGPI
14%

MATERNA

AGPI-CL
2ci

AGN4I
4lC('

AGPI = poliinsaturats
AGPI-CL = poliinsaturatsde cadenallarga

AGS = saturats
AGMI = monoinsaturats

Tant durant l'últim períodefetal com en el penode neonatal,s'acumulen
quantitatsconsiderables
d'AGPI-CL de les sériesn-3 i n-6 en les membranes
i
teixits.
En els lípidscerebralsdelsnounatsel quocient
nerviós
altres
del teixit
en AGPI-CL de la sérien-6/n-3 és aproximadament2 (Makrides, 1995).En la
llet matemaaquestquocientés molt prdxim al trobaten aquestslípids cerebrals
( E S P G A N ,l 9 e r ) .
cerebralestáprogramatgen¿ticamenti si falta alguna
El desenvolupament
etapao quedaperturbadales oportunitatsde recuperacióes redueixenconsiderablement(Boune, 1989).
Els nounatsalimentatsamb fórmules d'iniciació que presentenuns nivells
d'ácids linoleic i a-linolénic similars als de la llet rnatemaperd que no contenen AGPI-CL, desenvolupenun déficit d'aquestslípids estructurals(Koletzko,
1989;Uauy, 1990).
amb AGPI-CL s'estengui
Estudisrecentsaconsellenque la suplementació
tamhé a les fónnules per a lactants.Hi ha evidénciessobrela immaduresadel
nen del sistenraenzimáticnecessariper sintetitzarAGPI-CL en quantitatsadequadesa partir dels seus precursors,l'dcid linoleic i l'a-linolénic (Putman,
1982;Holman, 1986;Koletzko,1989;Innis, 1989;Uauy, 1990;Carlson,1991;
Decsi, 1994; Decsi, 1995;Koletzko, 1995; Carlson,1996;,Jorgensen,1996:
Werdman,1996).
(AGE), linoleici a-linoléLa relaciódietéticadelsácidsgrassosessencials
nic té més importirnciaque la ingestaabsolutade cada un per separat.Ambdós
AGE competeixenpels mateixosenzimsper la biosíntesid'AGPI-CL de les
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Hi ha una afinitat superiorde I'icid a-linoldnic per
sevessériesrespectives.
el primer enzim de la cadenabiosintética(Brenner'
l'enzim 6-6-desaturasa,
1 9 8 1 ;I n n i s ,1 9 9 1 ; D e c s i1, 9 9 5 ;K o l e t z k o ,1 9 9 5 ) .
En algunsestudissobrela composicióde la llet maternafets recentmentes
se situavaal voltantde 10
va observarque el quocienticid linoleic/a-linolénic
(Jansson,1981;Harder,1983;Koletzko, 19881Koletzko, 1992;De la Presa,
1995).Els comitésd'expertsrecomanenque el quocientácid linoleic/a-linoldnic en les fórmules per a lactantssigui semblantal de la llet rnaternai que
s'evitinels valorsextrems(ESPGAN, 1991).
VISIÓ ESQUEMATICA DEL METABOLISME DELS ACIDS GRASSOS
Dieta
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sdrien-3

Aquestes proporcions queden reflectides en el quadre següent:

Parámetre

ESPGAN

Energiaprovinentdels greixos

40-55o/o
d'energia

Creix total

4,4-6,0g/100kcal

C o n t i n e uel n á c i d l i n o l e i c
Index ácid linoleic/a-linolénic

5 0 0 - 1 2 0 0m g / 1 0 0k c a l

5,0-15,0

AGPI-CL n-6 (o/ototal AG)

Aprox. ltl¿ total AC

AGPI-CL n-3 (o/ototal AG)

Aprox. 0,57ototalAG

Encaraque el contingutgrasde la llet matemasigui varinbles'ha constatat
que [a composicióen ircidsgrassosde la llet es rnantéconstanti que aquesta
variabilitatno l'afecta(Brueton,1978;Hofmann.1984;Caleano,1987).Així
mateix, els triglicéridsde la llet maternaestan formats principalmentper
C l 6 : 0 , C 1 8 : l i C 1 8 : 2 i f i n s a r a s ' h a c r e g u tq u e l e s v a r i a c i o n d
s e l g r e i xd e l a
dieta de la mare no l'afectaven(Jensen.1989)si bé avui en dia hi ha algun
autorque diu el con¡rali(Koletzko,1992;Sanders,1992).
En la composiciópercentualdels ácids grassosde la llet mateilla es destaquen diversosf'ets:
. la prircticaabsénciad'ácidsgrassosde cadenacurla (C:4 i C:ó),
.l'escass¿l
quantitatd'ácidsgrassosde cadenamitjana(C8:0 i Cl0:0),
. proporcionssimilars a la llet de vaca d'ácids grassossaturatsde cadena
llargai cis-monoinsaturats,
. la presénciade petitesquantitatsd'ácids grassospoliinsaturatsde cadena
llarga (AGPI-CL) perd que tenen una importánciavital.
Aquests descobrimentshan intpulsat una nova generacióde productesen
els quals les proporcionsi les relacionsentre els icids grassoses controlen
acuradamenti es busca la barreia adequadade greixos que perrneti que el
nounat es beneficii dels avantatgesque aquests¿icidsgrassospoliinsaturatsde
cadenallarga proporcionenen la lactáncianatural.
Els estudisdutsa terme indiquenla necessitatd'afegir a la fórmula dels preparatsper a lactantsuna quantitatsuperiord'ácid oleic (C-18:1, n-9) perqué
s'acostimés a la concentraciómitjana de la llet naterna, en la qual constitueix
la tercerapart dels lípids que lir componen,és a dir, es tracta de l'ácid gras
majoritari en la llet matema(Koletzko. 1992).Un enriquirnentde la dieta arnb
aquestácid gras durant el períodedel deslletamentajuda a mantenirun perfil
de lipoproteines
(Uauy,1989).
similaral que s'aconsegueix
amb la llet m¿rterna
Pel que f¿rals ef-ectes
biológics,els icids dihomo-7-linolénic(C20:3,n-ó),
AA (C20:4,n-6) i EPA (C20:5,n-3) sónprecursors
delsácidsicosánicscom les

Acid butíricC4:0
Acid caproic C6:0
Acid caprílic C8:0
Acid cápricCl0:0
Acid láuric Cl2:0
Acid mirísticCl4:0
Cl5:0
Acid pentadecenoic
C16:0
Acid palmític
Acid margáricCl7:0
Acid esteáricC18:0
Acid palmitoleicCl6:l n-7
Cl7 :ln-7
Acid heptadecenoic
A c i d o l e i cC 1 8 : 1n - 9
Acid linoleicC18:2 n-6
Acid cr-linolénicCl8:3 n-3
Acid aráquicC20:0
Acid icosanoicC20:l n-11
C20:2n-6
Acid icosadienoic
Acid dihomo-7-linolénic
C20:3n-6
Acid araquiddnicC20:4 n-6
Acid icosapentaenoic
C20:5 n-3
Acid docosatetraenoic
C22:4 n-6
Acid docosapentaenoic
C22:5 n-3
Acid docosahexaenoic
C22:6 n-3
Acids grassosno identificats
- I saturats
- X monoinsaturats
- I poliinsaturats
- X poliinsaturatscadenallarga
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LLET
MATERNA ('/o)

LLET
DE VACA (7o)*

N.D.
0.02
0.r3
1.10
5.r3
6.41
0.3
20.16
N.D.
1.14
2.7
N.D.
36.34
12.55
l.0l
N.D.
N.D.
0.48

3-4
1-1.5
2
3
ll

1.5
25-30
N.D.
1a
IL
I

N.D.
¿-)
2
0.5
N.D.
N.D.
N.D.

0.45
o.52

N.D.
0.3

N.D.

N.D.

0.10

N.D.

0.14

N.D.

0.21
4.45

N.D.
2.2-11.7

41
39.04
13.56
1.96

60.5-70
25.0
2.5
0.3

prostaglandines,
A més,són
els tromboxansi els leucotriens.
lesprostaciclines,
componentsestructurals
dels sistemesde membranesen tots els teixitsja que
formen par-tdels fosfolípids.Els fosfolípidsdel cervell i de la retina són partien la
cularmentrics en AA i DHA (Birch, 1992:Many, 1996).La concentració
membranainflueix en la fluidesa,la permeabilitatper a I'intercanvide metabblits, I'activitat dels enzims units a membranes,la dels receptorsi la resposta
eléctricadavantI'excitació(Clandinin,1985;Spector,1985;Ballabriga,1994,
Clandinin.1994:Neuringer.1994;Prisco,1996).
Estudisrecentsevidencienque el continguten DHA dels eritrbcitsestárelacionatamb la respostavisualdels lactants(Uauy, 1991;Makrides,1993).
Tal corn he dit abans,el continguten AGPI-CL de la sérien-6 en els lípids
cerebralsdels nounatsés aproximadamentduesve_qades
més gran que el de la
sérien-3. Aquestarelacióes mantéen la llet maternai es consideraque cobreix
les necessitatsdel nounat,fins i tot en prematurs(Clandinin, 1989),per tant
en la fonnulacióde lesllets infanseráaquestala relacióque s'ha d'aconseguir
tils (Koletzko,1988;Clandinin,1989;Manínez,1992).
L'oli de peix estáámpliamentdifós com a subministradord'AGPI-CL, peró
s'observaque les llets infantilssuplementades
amb oli de peix produeixenun
incrementprogressiude I'icid icosapentaenoic
(20:5 n-3) (EPA) i un descens
de l'AA (20:4 n-6) en els glicerofosfolípidsdels teixits i del plasmaen animals
d'experimentació.(Sosenko,1989; Zuñiga, 1989; Foote, 1990; Sebokova,
1990)així com en plasma.plaquetesi gldbulsrojos d'humans(Popp-Snijders,
1986;Delany,1990).
El descensd'AA té un fort impactenegatiuen els lactantsja que aquestácid
gras es presentaen grans quantitatsen totes les membranesi actua com un
importantprecursordel metabolismede l'ácid icosánic,a mésd'estarrel¿rcionat
amb el creixementi el desenvolupament
clelstestscognitiusen el primer any de
(Koletzko,
vida
1991).Per tant,les dietesdesproporcionades
en AGPI-CL de les
sériesn-3 i n-6 no són compatiblesamb un desenvolupamentbioquímic normal dels lípids estructuralsde la memblana(lnnis, 1991).Els problemesocasionatsamb les fórmules infantils suplementadesamb oli de peix poden ser
resoltsanb fórmules enriquidesamb ácids grassosprocedentsd'ou. Aquestes
fómules infantils presentenunes proporcionsadequadesd'AGPI-CL (Kohn,
1994).Actualment s'estudienaltres primeresmatériesprocedentsde microalguesamb quantitatsi relacionsinteressants
d'aquestsAGPI-C[- (Zeller, 1996).
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HIDRATS DE CARBONI
El continguten hidratsde carbonide la llet humanaés de 7 9/100 ml.
Prácticamentel 90o/od'aquestscompostosho són en fbrma de lactosat el 10n/o
restantel formen dif'erentsoligosacárids.La composiciód'aquestsoligosacirids no es coneix exactamentfet pel qual no és possible,encara,reproduirexactamentla composiciódels hidratsde carbonide la llet materna.
No obstantaixd, aquestsoligosacáridstenen unes tuncions concretesi la
sevapres¿ncia¿rla llet matemapot estarperfectamentjustificada,com és el cas
de I'actual lactosaminaque facilita el creixementdelLac'u¡bacilliusbtlidus wr.
penn. (Bezkorovainy,l9l6: Bezkorovainy, 1919) i, per tant. el desenvolupament de la flora infestinal.
La lactosas'hidrolitzaper acció c1ela lactasa,la qual estácompletament
desenvolupadapoc temps desprésdel naixement (Aunicchio, 1965d; Jarret,
1966).
és la d'afavorir I'absorcióde calci. Es creu
Una altra de les característiques
que aquest efecte es deu al f-etque la flora intestinal el converteix en ácid
lirctic que en reduir el pH lurninal augmentala solubilidaddel calci i una part
de la lactosaés fennentaclaper bacterisdel cdlon. fermentacióque produeix
)cid láctic i atavoreix un correcte desenvolupamentde la flora intestinal.
Aquest compostcontribueix al baix pH dels excrerlentsdels lactantsalimentats amb llet maternai és responsableen paft del creixementmenor d'E. coli a
I'intestíd'aquestslactants(Bullen, 197ll Winber,1914).
Per a les lletsd'iniciaciói de continuació,l'ESPGAN ( 1990)recomanaque
Ia Iactosa sigui el principal hidrat de carboni. La resta ser) preferentment
glucosai/o dextrinomaltosa,encaraque per a les llets de continuacióestiguilr
permesosel rnidó o els preparatsa basede t-arina.
En comparacióamb altres monosacáridso disacáridsoferts als lactants,la
lactosaté el graude dolgormés baix. No hi ha motiusquejustifiquinI'addició
de sacarosa.el paper de la qual en la protogéneside la cáries dental está
perfectamentdemostradai la inf'luénciade la qual en el desenvolupamentde
I'obesitati I'arteriosclerosiés ob.jectede debat.
L'ESPGAN desaconsellaI'addició de sacarosaper tal d'evitar acostumarse al sabordolg ja que fins i tot el nounat pot reconéixeraquestsabordes del
priner dia de vida (Nowlis, 1976) i consideraque fins ara no s'han presentat
provesconcloentssobreel valor nutritiu de la inclusió de mel en les fónnules
(Lindquist,1975).
L'ESPGAN, d'acord amb la Comissióde la ComunitatEuropea(1986),
recomanaque la quantitatde sacarosa,fructosa o mel (separadament
o totalment) en les fómules de continuacióno excedeixiel 20%,del total d'hidrats de
carboni.

com que el mar-{epennésd'ingestió d'energiaprocecrent
de res proteihes
és molt petit' Fomon 0995) creu que és evicrentque
estabrirun límit superior
per al contingutd'hidratsde carbonien una ilet
artificialté l,efected,augmen_
tar el nivell mínim permésper als greixos.Senbla preferible
establirer límit
inf-eriordirectarnentper als greixos en lloc .e f'er-ho
indirectamenta través
d'un límit superiorper als hidratsde carboni.
T o t i a i x í , I ' E S ' G A N c o n r m i r t e eo n N u r r i r i o n( l g g r )
i l a c o m i s s i ód e l a
comunitat Europea(1991)han especificatrímits superiors
per ar.shidratscre
carboni de 12 t 14 grroo kcar respectivamentper
a les ilets artificiars per a
lactants.
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PROTETNES
Pel que sembla,la llet humanaté el contingutmésbaix de proteinesde totes
nomésel
fins ara (0,9 g/100 ml), proporcióque representa
les llets estudiades
5olade I'energia.
La diferénciaentre la llet hum¿rnai la llet de vaca és deguda,fonamental(protelnade sérum)presenten la
ment,a l'elevadaproporcióde lactoalbúmina
(relació
60:40) amb relació a la caseinasi
lactoalbúmina/caseTna,
llet humana
(relació
20:80). La
lactoalbúmina/caseína.
la conrparemamb la llet de vaca
(f'enilalanicaseinaté un contingutrelativamentelevatd'arninoácidsarom)tics
na i tirosina)i ramificats(leucina,valina,isoleucina)i un contingutextremadamentbaix de cistina,per tant, la relació metionina/cisfina(1,14) és entre 2 i
3 vegadesmés gran que en altresproteinesanintalsi unes l0 vegadesrnésgran
que en la llet humana(0,69)o que en proteinade sérum(0,72)(Jensen,1978).
Aixd no obstant,les fónnules amb baix contingutproteic a les quals s'ha
a f e g i ts é r u md e s r n j n e r a l i t z- aq lu ec o n s i \ t e i xp r i n c i p a l m e ncln l u c t o a l b ú m i n a la proteinade llet de vact, tenenune composiciód'amirloicidsbastantsimilar
a la de la llet humana.
L¿rcaseinaproporcionaaminoácids.calci i fbsfat inorginic. lgual cluealgunes altresprotelnesde sérumde la llet, podrientenir un ef'ecteprotectordavant
a travésde la promoció del creixementdels
de les infeccionsgastrointestinals
bifidobacteris.
Les micel.lesde caseinade la llet de vacasón molt més gransque les de la
té unabiodisponibilillet humana,motiu pel qual la caseinade la llet human¿r
tat millor.
No se sap amb certesaquins són els requerirnentsmínims de proteinesdels
lactantsmenorsde 6 mesosd'edat.En aquestitedaf no és possibleaplicarel
métodefáctorial i són escassesles dadesd'estudis sobreel balanqnitrogenat.
com a "dptims" es deriven
acceptats
D'aquestamanera,els valorsgeneralment
del nresurament
de la ingestaespontiniadels lactantssansalimentatsamb llet
maternai si tenim en compteles variacionsbioldgiques,les xifres indicades
són superiorsa la mitjana més dues vegadesla desviacióestándard:2,4 gkg
entre0 i 3 mesosd'edati 1,85g/kg entre3 i 6 rnesos(JointFAO/OMS, 1965).
El valor mínim d'l,tl g/100 kcal (1,2 gll00 rnl) no ha estatprovat en cap
estudiprospectiudel creixementi dels índexsd'estatnutricionalde les proteines amb un nombre suficient de lactantsnormals.Durant el primer mes de la
vida, la ingestaproteicad'un lactantque consumeixI l5 kcal/kg/diaamb 1,8g
de proteines/l00kcal, seráde 2,01 gkgldia quantitatinfer-iora la ingestadietética de proteinesrecomanadaper al primer mes de vida. La concentraciómínima de proteihess'ha d'ajustara 2,0 o 2,2 g/4gldiaen les llets artificialsdisper als 2 o 3 prinrersmesosde vida. Els valorsrnínimsque especifisenyacles
ca la Comissióde la ComunitatEuropea(Directriu CEE 9ll32l) impliquen
proteiquesun 24oL,inf'eriorsquan s'utiliza una llet artificial
unesnecessitats
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amb predomini de sérum en lloc de caseina.perd no hi ha proves que hi hagi
diferéncies (Fornon, I 995).

g/100Kcal
Llets d'inici

Mínim

Máxim

ESPGAN (77)

1.80

2.80

Directriu911321|CEE

r.80

3.00

Els nivells máxims que recomanaI'ESPGAN (191j) donavenun límit
superiorr¡¿iximde 2,8 g/100 kcal en les llets artificials per a lactants,perr)les
regulacionsi les directriuspublicadesdes d'aleshoreshan augmentat¿rquests
valors. El Food and Drug Directorate(1990) del Canadái la Joint FAo/oMS
Codex AlimentariusCommission(Joint FAO/OMS. 19S4)especifiquenun
valor de 4,0 91100kcal. EI lírnit superior que dóna la US Food ancl Drug
Administration(1985)i la comissió de [a comunitarEuropea(DirectriucEE
9ll32l) és de 3 g/100 kcal per a les llets d'inici i de 4,5 g/100 kcal per a les
lletsde continuació.
Per :rdaptar-se
al límit superiorproposatper a la cárregarenal potencialde
soluts(33 mosml/100kcal) caldriareduir el límit superiorde proteinesi es suggereixque s'estableixiuna concentració
máxima de 3,2 g/100 kcal (Ziegleer,
1989).Avui es parla de valors rnésbaixo.s,encaraque no hi ha res regulat.
Alguns errors innats del metabolisnrecom els problemesdelsenzinrsdel
cicle de la urea poden beneficiar-sede la reducció de la concentraciód'aminoácidsno essencials.
Per a altresproblemesmetabólicscom la f'enilcetonúria,
la tirosinémiai I'homocistinúriaels lactantshauriende prendrefómures que
eliminessinun o dos aminoácids.Igualment,es podenutilitzar inhibidorsespe- 1.3-ciclohexanocífics com NTBC (2 - 12- nitro - 4 - rrifluorometilbenzoill
diona)per inhibir 4-hidroxifenilpiruvat
dioxigenasai frcnar Ia degraclació
de
tirosina que afecta la normalitzacióde l¿rfunció renal i hepáticai prevenir en
conseqüéncia
les crisisneuroldgiques
(Lindstedt,1992).
Les fórmulesamb concentracions
reduldesd'aminoácidsramificats(valina,
leucinai isoleucina)es destinenal tractanrentde la rnalaltiaclelxarop d'erable.
El tractamenthabitual de la f'enilcetonúriaexigeix continuar les restriccions
dietétiquesdurant tota la infáncia per prevenir el deterioramentdel progrés
intel.lectual.
Recentment,s'ha desperlatI'interésper l'ús de nutrientsque promouenel
creixementespecíficde les cél.lulesde I'epiteli intestinal.La glutaminaés un
aminoáciclcondicionalmentessencialpresenten gran concentr¿rció
en la circulació intestinalque és la principal font d'energiaintestinalen cas cl'estrés.
subministrar nivells tan alevatscom un terg dels requerimentsde proteiha en

forma de glutaminaes va proposarcom a rehabilitaciónutricional en pacients
amb problemesinf'lamatorisa causad'una regeneracióde I'epiteli intestinal
incompleta(Souba,1985;Van der Hulst, 1993).
Un altre punt que cal tenir en comptea I'hora de considerarI'aportacióproteica dels preparatsinf'antils,és que algunslactantssón al'lérgicsa les proteines de llet de vaca i necessitenuna altra font proteicadistinta.
La prevalenEade I'al.lérgia a la llet de vaca recollida en la bibliografia va
des de valors inferiors a|'l Voa valors tan alts com el 87o.L'al'lérgia a la llet
respiratoris,del sisde vacaes pot manif'estaramb símptomesgastrointestinals,
tema nerviós central i dermatoldgics.Els primers símptomesd'aquestaal'ldrgia es produeixennormalment durant el primer any de vida. La patogénesi
d'aquestfenom.enno ha estatcompletamentdilucidadai s'han postulatdiversos mecanismesimmunoldgicsque van des de les reaccionsd'IgE a la hipersensibilitatretardadamitjangantcél'lules.
Totesles fraccionsgransde la llet de vacasón potencialmental'lergéniques
i antigéniques.L'al.lérgia a la llet de vaca pot produir-seper una sensibilització primerencaper antígensen la fórmula o pels antígenstransmesosper la llet
matema de les mares que beuen llet de vaca. La lactánciamaterna per ella
mateixa no sembla prevenir del desenvolupamentde l'al'lérgia consegüent
(Kramer. 1988).Les fórmules no basadesen la llet de vaca peró elaboradesa
partir de proteinade soja, són f)cilment disponiblesi no són gaire cares;malgrat aixd, del 8 al 35 Vo delsnens al.lérgicsa la proteinade llet de vaca tenen
també reaccionsal.lérgiquesa la proteinade soja (Kleinman, 1991).Les fórmules hipoal.lergéniqueselaboradesamb protefnes molt hidrolitzades són
assequiblesi són útils en la majoria de pacientsafectats,perd són desagradables de saborper a la major part dels lactants.
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MITOCONDRIA
Paperfisioldgic cel.lularde la L-carnitina

Pel seu alt contingutcaldric, els lípids són la forma més important d'energia acumuladaen I'organisme.La transformaciódels lípids en energiautilitzable englobala lipdlisi d'aquestsfins als ácidsgrassoslliures i la B-oxidacióen
el mrtocondri. El pas d'ácids grassosa I'interior del mitocondri requereix la
seva esterificació amb carnitina (3-hidroxi-4-N-trimetil-aminobutíric)
(Bremer,1983).
La L-carnitina és necessáriaper al transportdels ácids grassosde cadena
llarga i altres ácids orgánics a través de la membrana interna mitocondrial.
Aquestafunció és la més coneguda,perd, últimamenttambé se li atribueix un
paperen la inhibició de la protedlisi muscular,en estretarelació amb el metabolisme dels aminoácidsde cadenaramificada(Bayes, 1994; Campoy, 1994;
Heinonen.1994).
La camitinaestáihvolucradaen una llargallista de processos
metabdlics:
1) control de I'augment de carbohidratsque sintetitzaI'organismedes de
les proteínes,
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2) metabolismeproteic(inhibiciód'aminodcidsespecífics),
3) maduraciói mobilitat dels espermatozoides,
en les cél'lulescerebrals'
intercel'lulars
4) transportde missatges
5) disminució del colesteroli dels triglicérids del plasma.
Actualmentse sapque la géneside l'arteriosclerosis'inicia en I'edat infantil (Deckelbaum,1990).Les tres formes d'origen de la placa arteriosclerdtica
de I'adult -les estriesgrasses,les elevacionsgelatinosesi els microtrombespassenja per les artériesde lactantsi dels nens normals.Algunes d'aquestes
a lesions
lesionspodenaturar-seo fer-seregressives;perd moltesprogressaran
més prominentsque precipitarandiversescatástrofesclíniques.
L'objetiu de la sanitatmodema és modificar o eliminar molts dels factors
conegutsque afavoreixenl'avanE dels processosarteriosclerbticsi d'aquesta
maneradisminuir la incidénciade la malaltia que encapqalala llista de causes
de morbiditat i mortalitat en el món occidental.Alguns d'aquestsfactors es
poden controlar mitjangantla dieta (reduccióde la ingestade sal, disminució
de greixos i colesterol,índexs apropiatsentre ácids grassossaturats,monoini poliinsaturats,alts contingutsde carbohidratscomplexosi fibres), el
s¿rturats
control de la hipertensió,el control metabirlicde la diabetis,la lluita contra
I'obesitat.l'eliminació del tabac i un régim de vida, sobretotpel que fa a
I'activitatfísica,apropiata cadaedat.
Atés que els patronsd'estil de vida es configurenen la inf)ncia i I'adolescénciai que nomésdurantaquestperíodede la vida les mesuresper preveés
ef-ectives.
poden ser predectiblenlent
nir la progressióde l'arteriosclerosi
1
9
9
c a d a d i a m é s c e r t q u e l ' a r t e r i o s c l e r o s i é s u n p r o b l e r n : r p e d i i \ t r i c ( H a u0
s t)..
queprecoq
I'alimentació
de
tardans
ef-ectes
EIs estudisprospectiussobre els
i seranla basede les aplicacionspráctiquesa
den,doncs,totalmentjustificats
(Mauer,
1987; Conado, 1990; Lucas' 1990; Muñoz.
Taitz,
1987
la clínica
1990:Sarriá.1990).
La majoria de les propostesde detecciód'hipercolesterolémia(hiperlipidémia) i actuacionsdietétiqueso d'un altre tipus, a l'edat pediátrica.s'han f'etper
a nens de més de 2 anys d'edat (Dalmau,1990;Muñoz. 1990:Satriá. 1990;
Ballabriga,1992).
L'administracióde camitina a animalsd'experimentaciócorrrportauua elevació plasmáticad'aquestaamina quaternáriai simultániamentla disrninució
del nivell de colesterolplasmáticamb la qual cosaes produeix urla redistribució del colesterolunit a les lipoproteinesdel plasma (Bell, 1992; Daynandan,
1994).Fapoc,Shimura(1993)informavaque I'administracióde carnitinaprodueix una disminució del colesterol total i dels triglicérids circulants en el
plasma. L'experimentacióen animals ha demostratque la carnitina inhibeix
I'activitat de la HMG-CoA reductasa,enzim que regulala síntesienddgenadel
colesterol(Mondola,1992).
Aquest "efecte beneficiós" de la fórmula suplementadaamb L-carnitina
sobreel metabolismedel colesterol(menorrisc aterogdnic)s'associaa con-
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centracionsplasmdtiques
més elevadesde camitinalliure (CL), éstersde car(EL)
nitina de cadenallarga
i can.ritina
total (CT) (Campoy,1993;Liemlahi,
1996).Aquests resultatsconcordenamb les dadesque ha aportat recentment
Dayanandan(1994) obtingudesamb animalsd'experimentacióque van rebre
una fómula suplementadaamb L-carnitina.Hi ha pocs estudisen humansque
relacioninla carnitinaambel metabolisme
del colesteroli el possiblepaperque
té en la dilució plasmáticade lípids, encaraque aquestpapersemblademostrat
com palesenestudiscom el que ha dut a terme Mondola (1992) amb animals
que ha perméscomprovarque la carnitinainhibeix l'activid'experimentació
tat de la HMG-CoA reductasa,enzim reguladorde la síntesiintracel.lularde
colesterol.SegonsShimura(1993),I'administració
de camitinaen la dietaprodueix una disminucióde triglicéridsi del colesteroltotal.S'ha publicatque la
camitinaestimulala lipdlisidel teixit adipósen els nounats,perdno actuamitjanEantaquestmecanismeen adults (Novak, 1975; Curran, 1983; Orzali,
I 984).
Les diferénciesen les concentracions
dels cossoscetdnicsen la llet materna es deuen,en part,¿rlsaltsnivellsde carnitinaque hi ha en el calostrei en la
llet madur¿r
en conrparació
amb les que presentenles fórmules,i s'ha especulat que la disponibilitatper a I'absorcióintestinalde la camitina de la llet
nratenraés més gran cluela de les fórmulescomercials,com passaamb altres
componentsnutricionals(ferro)(Wasshaw.1980).
El noun¿rt
a termei encaramésel pretenrepresenten
unaactivitatmenorde
la 7-butirobetainahidroxilasa,enzirl que reuula la síntesi de camitina
(Rebouche,1980;Olson, l9tt7; Melegh, 1990;Schmith-Sornrnerf'eld.
I990).
La carnitinapalmitoiltransferasa
mitocondrialté una baixaactivitaten el t-etus
i els nivells d'acetilcarnitina
i B-hidroxibutiratestandisminuitsen el pl:rsrnit
f-etal,reflex d'una lenta oxidació d'ácids grassos(Giovannini,1991).En el
momentde néixerja es produeixun rápid incrementde l'activitatdel sistemr
camitinaaciltransferasa
i de I'oxidaciód'ácidsgrassosen el fetge,el cor i el
teixit adipós marró (Bremer, 1983; Rebouche,1986; Stanley, 1987;
G i o v a n n i n i1
, 991).
Tot aixd fa augmentarels nivells plasmáticsde cossoscetónicsfins al segon
dia de vida en qué són oxidats,parlicularmenten el teixit cerebral,on suposen
un substrataltematiua la glucosa(Pattel,1975; Shambaugh,1977; Bossi,

r989).
Immediatamentdesprésdel naixement,es produeix un rápid incrementde
I'activitat de la carnitinapalmitoiltransferasai en generalde les aciltransf-erases(en les primeres12-24horesde vida) i de la capacitatd'oxidar icids grassos al fetge, al cor, al teixit adipós marró i als peroxisomes(Barger-Lockner,
1 9 8l ; B r e r n e r1, 9 8 3 ;R e b o u c h e1, 9 8 6 ;S t a i n l e y1, 9 8 7 ;G i o v a n n i n i 1, 9 9l ) .
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Nombrosostreballs(Penn,1985;Novak, t9tl7; Penn.1987;Carnpoy,1996)
demostrenque els lactantsalimentatsamb un baix contingut de camitina presentennivells baixosde carnitinat¿rnten el plasmacom en els teixits i poden
de
en el metabolisme
en I'oxidaciódelsácidsgrassos,
alteracions
desenvolupar
compostosacetil CoA. en la cetogénesii en el balangnitrogenat.
S'ha demostratque la llet matema conté concentracionsmés elevadesde
posteriors
camitina(11.2a l4 mol/100kcal)durantlesprimeresduessetmanes
al part i s'estabilitzamés tard a 8.5 mol/l00 kcal (Melegh, 1990;Giovannini,
en la llet humanaa temle,entreel
1991).Del totalde la camitinadeterminada
60 i el 80o/opren la forma no esterificada(Melegh, 1990).
Rivero (1994) ha demostratque els índexs "ésters de carnitina/camitina
lliure" són indicadorsde l'estatnutricionalde camitinaen el nounat,i conclou
la necessitatde suplementsamb L-camitina,especialmenten nounatspreterme.

.i0

TAURINA
La taurina és un ácid B-aminosulfónicderivat de la cisteiha.És I'aminodcid lliure més abundantque hi ha en el teixit nerviós i apareixa gransconcentracions en el cervell en desenvolupamenti en Ia retina madura (sturman,
1 9 8 8 ;G a u l l ,1 9 8 9 ) .
Ha quedatdemostratque el nounatde poc pes té una escassaactivitathepática delsenzimscistationasa
i descarboxilasa
de l'ácid cisteinsulfdnic,
que són
imprescindibles
en el metabolismedels anrinoácids
sulfurats.el nroductefinal
dels quals és la taurina.
Prenentcom a base els resultatsd'estudisd'animals i humans(Fomon,
1995)les conseqüéncies
de la insuficiénciade taurinasón:
l. endarrerimentdel creixement,
2. anomaliesretinalsi possiblementde la funció auditiva,
3. alteracióde la conjugaciódels ácidsbiliars,
4. alteracióde I'osmoregulació
del sistemanerviós.
Durant la primera infáncia, la taurinajuga un paper importanten la conjugació dels ácids biliars. El lactanthumá és capagde conjugarels ácids biliars
tant amb taurinacom amb glicina; arabé,en presénciad'una aportaciódietética de taurina abundant, la conjugació es fa fonamentalmentamb taurina
(Brueton. 1978).Els ácidsbiliars conjugatsamb taurina són més hidrosolubles
que els conjugatsamb glicina (Hofman, l9S4). El suplementde la dieta amb
taurinah¿rdemostratque augmentaI'absorcióde greixosen nensprernaturs
de
poc volum (Galeano,1987).
Segonsels resuhatsd'estudis fets amb animals, la taurina sembla ser una
molécula osmoreguladora,tant en teixits cerebrals com extracerebrals
(Tratchman,1988a,1988b).Elevadesconcentracions
de taurinaen ei cervell
com les observadesen lactantsalimentatsal pit, podrien protegir el sistema
nerviós contra els efectes adversos tant la hipo com la hiperosmolaritat
( S t u r m a n1, 9 8 8 ;G a u l l .1 9 8 9 ) .
S'han comunicatconcentracionsmés gransde taurinaen plasmai orina en
nensprematurs(Gaull, 1977;Rigo, 1977;Rassin,1983)i a terme(Jarvenpaa,
1982) alimentatsamb llet humana o amb llets artificials suprementades
amb
taurina que en els lact¿rnts
alimentatsamb llets a¡tificials sensesuplements.
En conclusió, la taurina és necessáriaen la nutrició infantil per diversos
motius:
- n'hi ha una síntesimolt limitada en el nounat i especialment
en el
prematur.
- és essencial
en les primeressetmanes
de vida,
- la llet de donaés rica en taurina,
- durantla lactirnciaen disntinueixla concentraciír.
- la suplement¿rció
de fórrnuleselevael nivell de faurinaen el plasma.
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VITAMINES

VITAMINA E

Les recomanacionsde vitaminess'han debatuten profunditaten el Cotle,r
alimentariusi I'ESPGAN no ha trobatmotiusper divergirdels valorsque s'hi
donen.S'hi fa constarque en algunspaisosels requerimentsde certesvitalnines estanparcialmentcobertsmitjangantI'enriquimentde la fórmula i en part
mitjanEantI'aportaciód'un suplementvitamínic.
alimentariu.si I'ESPGAN per a vitaminesen les
Eis est¿\ndards
del C¿¿1¿'¡
fórmules per a lactantssón els següents:

Quantitats per 100 kcal

Vitamina A

VitaminaD
Acid ascórbic
Tiamina
Riboflavina
Nicotinamida
Vitamina86
Acid fblic
Acid pantoténic
VitaminaBl2
Vitamina K1
Biotina
Vitamina E
(compostos
d'a-tocoferol)

Mínim

Mhxim

250UI
75 p_u
(expressat
coma retinol)
40 ul
8pg
4o pg
6o pg
250pg
35 ttg
4pg
300pg
0 , 1 5p g
4pg
1 , 5m g
> 0,9 rng/gicid gras
poliinsaturat

5OOUI
1 5 0p g
(expressatcom a retinol)
80 UI
no especificat
no especificat
no especificat
no especificat
no especiflcat
no especificat
no especificat
no especificat
no especificat
no especificat
n o e x c e d i r1 0 m g / l O O k c a l

més extensadesenvolupar
Dintre de les vitamines,he cregutinteressant
ment la vitaminaE a causadels treballsd'investigacióque s'estanfent en el
meu ámbit i dels nombrososarticlesque han aparegutdurant els últims anys i
que reflecteixenla importdnciaque té en I'alimentacióinf'antil.

AA

El calostreconté una concentracióde vitarninaE molt elevacla,sis o sef
vegadessuperiora la llet maternamadurai és aquestaingestatan elevaclade
vitaminaE durantels primersdies de vida la que corregeixels baixosnivells
de vitamina E en el nounat (Oestra,1986).
Són nombrososels estudisque han determinatels nivells de vitaminaE a
la .sangdels nounarsi en les .sevesnlares(wright. 195I ; Nitowsky, 1956;Mino.
1973; Hága,1978; Cruz, 1983;Tanaka,1988: Laryea, l9g9; Morita, 19g9;
cómez, 1992; Dison, 1993).En tots aquestsestudistrobem que els nivells
matemssón més elevatsque els nivells neonatals.
L'absorciód'aquestavitaminano serála mateixaen nounatsnodnts amb
lactir¡rcia
matemaque en nounatsnodritsamb lactinciaartificial.
Malgrat la baixa concentraciómolar en les membranes,la vitamina E és el
principal antioxidantliposolubleamb antiradicalslliures (Burton Ingold, l9g9;
Sies, 1992;Parker.1993),i s'eviraaixí la peroxidaciólipídicai es modulael
metabolismede la cascadade l'ácid araquidóniciniciadaper la lipooxigenasa
i/o la ciclooxigenasa
(chan, 1993;Niki, 1993).La viraminaE és un componenr
indispensable
en Ia bicapatipídicade les mernbranes
bioldgiques;una dismi_
nució en el contingutcomportadanysestructuralsi funcionalsen les membranes (Machlin, 1980;Kagan, 1989).
El desenvolupament
i Ia millora de les actualsllets infantilsfa necessária
la
suplementaciód'aquesttipus de llets amb ácids grassospoliinsaturirts(AGPI)
de les sériesn-3 i n-6. Aquest.scompostossón fácilment peroxidables,tant en
el productecom en lesmembranesbiológiquescleI'individu que consumeixel
preparat.Si aixb passa,no tan sols deixaremd'obtenir els efectesbeneficiosos
derivatsde la incorporaciód'AGPI sinó que podenhaver-hiproblemesderivats
de la sevaoxidació(Fraga,1990;Nair, 1993).
Per aquestmofiu,aquestes
novesllets infantilshan d'incorporara les seves
fórmules quantitatsmés grans de vitamina E que res sevespredecessores,
per
tal d'evitar I'oxidaciódelsAGpI suplementats
(Van Gossum,lggg; Marshall.
1990;Sanders,1992).
La figura mostra la comparació de les concentracionsplasmátiquesde
vita¡ninaE entre nens alimentatsal pit i els alimentatsamb fórmula láctia
adaptadasuplernentada
amb vitamina E des del moment del parr flns al oeríode de lactant.
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MINERALS
Els nivells de mineralsen les llets per a lactantsvénencondicionats,sobretot, per la capacitatd'excreciórenal en aquestesedatsprimerenquesde la vida,
en les quals encarano hi ha una maduresade tal capacitat.
En les sevesrecomanacions,
I'ESPGAN desenvolupaen profunditatla
necessitatde la majoria dels minerals.estableixlírnits máxims i rnínimsper a
alguns i cita per a la resta elementstraces,ja que les dadesdisponiblessón
insuficientsper establiruns nivells exactes.
Val la penacitar la classiticacióde les fórmulesd'iniciaciósuplementades
amb ferro (no menysd'l mg/100kcal o 0,7 mg/100 ml) i les fórmulessense
suplementde ferro (0,1-0,2mg/100 kcal o 0,07-0,14mg/100 rnl) segonsla
quantitatd'aquestmineral que hi hagi en la composició.
Els nivells máxims i mínims dels diferents minerals que estableix
I'ESPGAN per a les fónnulesd'inicici¿rció
són els segúients:

I

=
B

0.8

0-7 dies

E
E

l0-.10 dies

, 1 1 - 1 0d0i e s

D'akra banda,la vitamina E té un potencialefectetdxic si arriba a nivells
Per tot aixó, s'ha de dur a tenneun controlde I'estatnutricionalpel
excessius.
que fa a vitamina E dels nounatsque s'alimentenamb una nova fórmula infantil, especialmentdels nounatsprematursamb índex de primesaen els quals hi
ha un déficit en aquestavitamina que no corregeix ni I'alimentació materna
( T a n a k a1. 9 8 8 ;K e l l y , 1 9 9 0 ;I i o k a . l 9 9 l : J a i n ,1 9 9 1 ; M i y a k e l, 9 9 l ) .
S'ha demostrattambé que la vitamina E exerceix un efecteprotectoren la
patofisiologiade I'agressióisquémicamiocárdicaja que neutralitzaels radicals
lliures d'oxigen generatsen la hipoperfusiói reperfusi(miocárdica.Se sapque
constila vitaminaE és el principalantioxidantd'ácidsgrassospoliinsaturats
(Diem,
Bjorneboe,
1983;
1975; Burton,
tuentsde les membranescel'lulars
1990).La generacióde superdxidscel.lularspot ser suprimidaper vitamina E
(Okano, 1991). Diversos estudis han demostratque la vitamina E té efectes
(Tuschida,1980;Meydani, 1983;Morisot, 1984;Acal, 1990;
antiaterogénics
Bayes,1990).
d'una ingestabaixaen vitamina
Actualment,se sapque les conseqüéncies
E poden incluir una depressióde la respostaimmunitária, incrementenel risc
d'arteriosclerosi.de malalties cardiovasculars,de cáncer i de cataractesen
l ' a d u l t( B e n d i c h1. 9 9 2 ) .

AA

Quantitats per 100 kcal

Ll\'l: lac¡incia nratetna
L l e t + A G P I - C L : l l e t d ' i n i c ie n r i q u i d aa n b A C P I - C L

Mínim
Sodi
S o d i + P o t a s s+i C l o r
Calci
Fdsfbr
CalP
Magnesi
Zinc
Coure
Iode
Manganés
Ferro
(fórmula sensesuplement)
Feno
(fórmula amb suplement)

Máxim
1,76mEq
50 mEq/l

60 mg
30 mg
1,2
omg
0 , 3m g
3opg
5pg
5 trg
0 , 1m g

-50mg
2

0,2mg

lmg

Tenint en compte que analitzar el desenvolupamentdels avenEosde les
investigacionsde la importánciafisioldgica de tots els mineralsen alimentació
infantil seriamassaextens.he escollit el desenvolupament
del seleni,que apareix en la llet matemaa concentracions
de 2,2 pg a 3.0 ¡rg per cada 100kcal i
que, segons la bibliografia, sembla especialmentimportant en la protecció
contra I'estrésoxidatiu.
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SELENI
perd una sola,la glutatióproS'han identificatnombrosesselenoproteines,
xidasa,té una funció coneguda:neutralizarels hidroperdxidscom ara el perdxid d'hidrogen,els hidroperdxids
delsácidsgrassospresentsen els fosfolípids
i els radicalsiliures,agentsmolt perjudicialsi altamenttóxics per a les membranescel.lulars,per a la cél.lula(Litov, 1989).
El fetus acumulaselenial final de I'embarirsi I'emmagatzemaen el fetge.
Desprésdel naixement,les deposicionsde selenidisminueixenrápidament.
Aparentment,les diferénciesde seleni no són responsablesde problemesen
l'embarirso el part.
Les concentracionsplasmdtiquesde seleni en el naixementoscil.len entre
50 i 100 pg/l ivan disminuintdurantels prilners4 mesosde vida (Verlinden,
1983;Van Caillie-Bertrand.1986).I-a deficiénciade selenies va observarprimer en animals,perd ara es coneix tambéen humans.Les manifestacionsde la
sevadeficiéncianormalmenttardenanys a desenvolupar-se.
Pel que fa a la concentració
de selenia la llet hunrana,nombrososestudis
confirmenque aquestaconcentracióvaria segonsel momentde la lactáncia.Els
nivellsmés altsestanen el calostre,i disminueixensignificativament
durantel
primer mes de vida, tant en maresde nounatsa tefTnecom de prematurs.A partir del primer mes de vida el nivell de selenis'estabilitza.Existeix una gran
variabilitat entre mostres individuals i entre paisos (Higashi, l983;
Kumpulainen,1984;Robberech,1985;Milner, 1987;Dorner.1990;Bratakos,
1 9 9 1 :P e r r o n e1. 9 9 4 ) .
Diversosestudisconstatencom els compostosde selenisón biológicament
més disponiblesi els retenenmillor els nensalimentatsal pit t¡ueels nensalimentatsamb fórmulainicial. En generall'absorciódeFe,Zn, Cu, Mn i Se és
mésgran en la llet humanaque en la llet de vaca(Lonnerdal,1985).
Les concentracionsde seleni són menors en els nens alimentatsamb fórmula infantil que amb llet matema (Hatano, 1985; Lonnerdal, 1985; Domer,
1 9 9 0 :S m i t h .1 9 9 1 ) .
El seleni s'absorbeixanb certafacilitat \>50o/o)i la biodisponibilitatvaria
segons I'aliment ingerit; diversos estudis suggereixenque les formes de
I'elementlligadesorgánicament
es retenenmillor que les inorgániques.
(1994)
Lonnerdal
estudiaI'efectede suplementar
amb 10 nglml de seleni
lórmules infantils basadesen llet de vaca.Als 6 mesosde vida, I'estat nutricional de selenii I'activitatde la glutatióperoxidasa,és similar en els nens
alimentatsal pit i en els nens alimentatsamb fórmula infantil suplementada,
perd és menor en els nensque no van rebre suplement.
El contingutmitjl de selenien la llet hurnanaés una mica més del doble
comparatamb la llet de f-ónnulasensesuplement( I 1.7vs 5 pg/l) (Fraga, 1993).
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A més,s'ha demostratque en l¿rllet humanahi ha la millor relacióentreel contingul de seleni(¡rg/l)ide proteínes(g/l)=1.0ó.
Levander(198u)proposauna ingestade seleniper a nounatsentre t0 i 45
Vgldia'
un índex similar al de la llet humanas'aconsegueix
suplementant
la fórmula láctia,així s'obtéun índex 3,5 vegadesmés gran que el de les f-órmules
nomralsno suplementades
(0.31)(Cervilla,1992;Cocho. 1992).

5. TENDENCIESDE FUTUR
De tot el que acabod'exposarse'n desprénque cadadia s'avangamésen el
coneixementi el desenvolupamentde les fórmules lácties per a nodrissons,
perd de caraal futur enspodem preguntarquin és I'e.sdevenidor
o qué és el que
s'esperai fins a quin punt ho podrem aconseguir.com ja hem dit altresvegades, la situació ideal seria aconseguiruna llet exactamentigual a la de mare,
peró aixó és prácticamentimpossibleperquéla llet de mare és diferenten cada
noment i va canviantfins i tot cadadia i amb les diferentssituacionsde matí.
tarda i vespredurant la jornada.
La situacióideal seriapoder f'er una f'órmulapersonalitzada,
és a dir, per a
cadaindividu en concretque complísel seusrequerimentsnutricionalsen cada
moment al llarg de la sevavida, de maneraque la composicióanéscanviant
perqudsemprefos la més apropiada.Aixó, ara per ara. és una suposiciócompletamentutdpica.
No obstantaixd, el que no és tan utdpic és pensarque la situacióde futur
podria ser una fórmula baseque continguésels componentsmínims necess¿rris
per a tothom i que despréshi haguessinuna séried'ingredientsque poguessin
af'egir-s'hisegonsels requeriments
de cada situació.A títol d'exemple,si hi
haguésuna fórmula que continguésun 7a/ode proteinesi n'hi po-quessim
af'egir de 0,1 en0,lvo més cadavegadaes podria arribara la fórmula iclealen cada
moment.
Hem vist que les fónnules infantils proporcionenuna aportaciónutricional
apropiadaals lactantssans,i af'avoreixenun creixementi un desenvolupament
equivalental dels lactantssansalimentatsamb lactánciamatema.No obstant
aixd, els lactantsque rebenlactánciaartificial no estantan ben protegitsde les
infeccions(Lo cW 1996).Moltes proteinesno nutricionalsprcsentsa la llet
humanaperd absentsa les fórmules anificials tenen un paper important en el
sistemade defensa,les immunoglobulinesde secrecióincloses,tant per a parásits com per a rotavirus, giárdia, Haemophilus influert:ae, Cantpilobat'ter,
Escherichictcoli enteropatogdnica,
shigetla i polivirus (Haftejee IE, 1991:
Z a m a n .1 9 9 1 ) .
Els ef'ectesprotectorsde la llet humanacontral'otitis mitjana,que recullen
diversosestudis,poden ser degutsa immunoglobulinesA secretoresespecífiques (I-q A), que prevenen la colonització nasofaríngicaper H. inJluenzae
(Harabuchi, 1994). De manera similar, segonsun estudi prospectiu (RuizPalacios,1990),les Ig A secretoresper als patdgensintestinalsprotegeixende
la gastroenteritis els nens de paisos desenvolupatson les diarrees per
campilobctc'ters6n3,2 ve-eades
més comunesen els nensque no reben lactdnc i a n l a t e m a.
Hi ha un grup de nens Ia salut,el creixementi el desenvolupament
dels
quals pot no porrar-sea terme de maneradptinra ni amb les fórmules normal-
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ment disponiblesni amb la llet materna.Alguns lactantsest¿rrien
rnés ben
alinrentats
amb fórmulesdesenvolupades
amb enginyeriagenéticaque continguessinanticossos
estimulantsde la immunitati antígens(Lo CW, 1996).
L enginyeriagenéticade nutrientsespecíficsi una alimentacióenteralprimerencahan estataproximacionsfetes amb éxit per promoureel creixementi
Els factors
el desenvolupament
de la funció intestinalen els lactantsprematurs.
immunoprotectorsi de creixement elaboratsper enginyeria genética poden
complementar
aquestacostament
i podendisminuirel risc d'alteracionsintestinals i de malaltiesinf'ecciosesque comprometenla supervivér.rcia
de lactants
molt prematurs.Els factorsde creixementpulmonarelaboratsper enginyeria
genética,vehiculatsde ¡naneraque se'n faciliti I'absorciócap al sistemacirculatori o el transportpels limtbcits que migren cap a superfíciesde rnucoses
allunyadesde I'intestí,poden,en teoria,seraddicionats
a les fórmulesperpromoure la maduraciódel pulmó.
per a nensamb erors metabdlics
La necessitatde fólrnules especialitzades
poc freqüentsque no podenmetabolitzarcertsaminoácidspodriendisminuir en
localitzar-se
la disposiciógenéticasi la terirpiagenéticas'anésdesenvolupant.
Algun dia pot serque sigui possibleincorporargensespecíficsque substitueix i n s e q ü é n c i eesn l e s f t i r m u l e sr r t i f i c i r l s s i s ' a c t ¡ r t s e g u i s sv ienc t o r ss e g u r si
efectius.
per inflaEl suportnutricionalper a nensamb problemesintestinalscrc)nics
mació, int-ecció,
isquénria,o reseccióquirúrgica,com passaen I'enterocolitis
necrotitzant
o la síndromede I'intestígros.sovintoodenconsiderar-se
un desafiament.
L e s f ó n n u l e sq u e c o n t i n g u i nc i t o c i n e p
s r o m o t o r edse l c r e i x e m e ni t l a i n t c gritatde lescél.lulesepitelials,podranprotegir-se
necrotitzant.
de I'enterocolitis
són útils per subministrarnutrientsa aquestsnens.
Les fórmuleselementals
molts dels quals requereixennutriciriparenteral.Les fórmulesmodularssón
també una ajudaen t'asesposteriorsd'aquestsdesordres.
La llet materna conté pdptids reguladorsgastrointestinalscom el péptid
inhibidor gástric,bombesina,colecistocinina
i neurotensina,
els quals poden
ser irnportantsper al creixementi la maduraciódel tracte gastrointestinalen
nounats(Berseth,1990).Factorscom I'homona del creixement,el factor de
creixementI tipus insulina,el f)ctor d'estimulaciócolonialgranulocitornacrofag i el factor-B de transfbrmaciódel creixement,han demostrataugmentarla
de la mucosa.Hi ha moltsaltresfactorsqueestifunció intestinali lesdefenses
mulenla síntesid'ADN com el factorde creixementepidérmicmoltsdelsquals
per complet (Kohno, 1991).El factor de necrosi
han estatja caracteritzats
tunroral(catequina)i altrescitosinescom les interleucines1,6.8 i 10 i interf'eronspoden produir I'estimulacióde les cél.lulesmononuclearsen la llet
i
hunrana(Rudloff. 1992;Skansén-Saphir,
1993).Si se'n demostrala seguretat
l'eficácia, totes aquestesproteihes poden ser potencialmentproduides per

50

per donar
enginyeriagenéticai podenser afegidesa fómlulesespecialitzades
sup()rta la maduracióintestinalo millol'arla immunocompeténcia.
La presénciad'una sériede substáncies
presentsen la llet de
enzimátiques
la mare seranun altre suport.Aquestessubstinciesavui encarano estanestudiadesni desenvolupades,
peró indubtablement
una llet amb la presénciad'aquestsenzims pot ser un pas imporlant per desenvolupari obtenir unes flets
l n é ss e m b l a n ta
s l e s m a t e m e sÉ
. s l i r c i l p r e v e u r eq u e e n u n f u t u r p r o x i m e s
puguintrobarincorporades
a les fórmulesinfantils;tarnbéés fi,cil pensarque.
a mesuraque s'avancimés en el coneixementd'una sériede componentscom
podenserels aminodcidslliurespresentsen les llets materneso en algun altre
tipus de componentspoc conegutscom la presénciamateixadel colesterol,que
estden quantitatsbastantapreciables
a la llet de mare,puguinserelementsque,
una vegadaconegutsels motius de la sevapresénciaa la llet humana,s'apliquin a les fórmules.Avui no se sapexacti.rment
quinafunció teneni per aixd no
s'apliquen.
El lisozim, la lactoferrinai altresf'actorsde la llet humanapodenser també
(Hennart,l99l ). EI lisoinportantsen el creixemento en el sistemade det-ensa
zim és un enzimque hidrolitzales unionsglucosídiques
entreN-acetilglucosamina i I'icid N-acetilnrurámic,
conrponents
de Ia paretdelsbacteris.El lisoz.im
presenta la llet de vacasolamenta nivell de traces;la concentració
estdL
mitjan¿ra la llet matemaés de 80 a245 mglL (Hennart.l99l). Encaraque la llet
humanaté concentracions
menorsde la majoriade les vitaminesi mineralsque
les llets artificials,la biodisponibilitatd'aquestsnutrients(en particulardel
f'erro,el calci i el zinc) és sovilrt molt més gran a la llet matema perqué
I'absorcióla facilita la presénciad'unionsa lligandsespecífics.
Si aquestslligands com poden ser la lactof'errinao metalotioneinapoguessin produir-sede manerasegurai a un cost baix. podrien afegir-sea les fiirmulesper incrementalla biodisponibilitat
delsnutrientsi a mésmininritzarels riscos d'inf-eccionsentériqueso les deficiénciesde nutrientsdels elementstraces.
Els nucledtids,particularment
el monofbsfatd'inosina,podencontribuira
una major absorció.L'absorciódel f'erroen els nensamb lactánciamaternapot
actuarcoln a factor de creixementi pot tenir efectesimnrunonroduladors
sobre
el sistemade defensa(Carver, l99l). Actualments'estanaf'eginta algunesfórmules infantils.Les poliamines,com la putrescina,
l'esperminai l'espermidina, estaninvolucradesen la proliferaciói la dif'erenciaciócel.lulari podenestar
presentsen quantitatsmolt variablesen la llet humanaien I'artificial(Pollack,
1992). L'administracióper via enteral de poliamirresha demostrattenir
influénciaen la maduracióintestinalen molts modelsanimals.
Les tórmules que contenen proteines amb epítops al.lergénicsexclosos
genéticament
o fórmrrlesamb péptidsque produeixenintoleráncies,
podenser
útils en el tractamentdels problernesd'al.lérgieso per suprirnirel desenvolupamentde desordresautoimmunitaris
en etapesposteriorsde la vida.
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Pot arribar a ser possibleintroduir proteinesen la fórmula per a l'al.lérgia
a la proteÍnade la llet de vaca que, paradoxalment,redueixinel potenciald'un
posteriordesenvolupament
de reaccionsal'lérgiqueso alteracionsautoimmunitáries.La introduccióenteralen etapescrucialsdel comengamentde la vida
d'antígensque poguessinunir-sea lligands creatsper enginyeriagenética,
podria desenvoluparuna toleránciaper desactivaro suprimir les cél.lulesreguladores.Afegir anticossosper a antígensespecíficso rnanipulargenéticament
I'eliminaciód'epítopsespecíficsresponsables
dels estímulsantigénicsde les
proteihesadministradesper via oral, són algunesde les possiblesestratégies
que podrien produir toleráncia.
L'administracióoral d'autoantígensha demostratsuprimir les alteracions
en molts models experimentalsautoimmunitarisi el potencialde tractamento
prevenció de malalties autoimmunitAriescom I'esclerosi múltiple, I'artritis
reumáticai la diabetismellitus pot ser una interessantlínia d'investigacióen
I'enginyeriagenéticad'autoproteihes.
Fins fa poc temps,es creia que la lactoferrinade la llet materna,a part d'incrementarI'absorcióde ferro. exerci¿run efectebacteriostáticper unió als ions
tbnics i privava de f'erroals bacteris(Weinberg,1984).Avui dia se sap que el
seupaperbacteriostátices deu a que trencal'estructuradels lipopolisacáridsde
la paretbacteriana.
Les fó¡mules amb substinciesbiolbgicanrentactivescreadesamb enginyeria genéticapoden incrementarl'absorció de nutrientsen nens amb I'absorció
o la digestiódificult¿rdes,
millorar la irnmunitati la integritatde l¿rmucosai.
potencialrnent,defensaro protegir contrael risc de malalties.
Un creixent nombre de nens són immunocleficientsen edatsprimerenques
de la vida. la majoriadels qualsper transmissióverticaldel virus de la immunodeficidncia humana.Aquests nens sovint són assetjatsper problemes de
creixement,susceptibilitatd'inf-eccionsi compromísgastrointestinaldurant el
primer any de vida. Els esforqosprimerencsper manteniruna aportaciónutricional apropiadaper via enteral pot retardar'la progressiód'aquestssignes i
símptomes,mantenir la qualitat de vida dels nens (ex.: menys hospitalitzacions) i. possiblement,allargar-neles vides.Les fórmuleselementalspoden ser
necessáries
si la mala absorcióariba a ser un problema,perd I'addició de factors de creixement i agents que millorin la immunitat poden incrementar
I'eticácia de les fónnules corrents.Les substdnciesantiinflamatdries.com la
catalasa,el lisozim i diversosinhibidors de proteases,poden també modificar
la progressióde la inflamació o proporcionarcitoproteccióals nens que han
sot-ertlesionsen el tractegastrointestinalo en els sistemesde defensao que han
tingut un alt risc d'aquestsproblemes.
Els nens immunodeficientspoden estarmés ben alimentatsamb fómrules
elaboradesper enginyeriagenéticaanrbantígenso anticossosque estimulenla
immunitat units a lligands que se sirpigaque tenen receptorsen les cél.lules
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intestinals,per exemple,com he dit abans,les citocinescom el factor de crelxementepidénnicI i interleucinaI l, que promouenel creixementi la integritat de lescél.lulesepitelials,es podenaddicionara lesfónlules per protegirdel
o de l'empitjoramentde I'enterocolitisnecrotitzant.
desenvolupament
La interleucinall és una citocina descritafa poc temps que té efecte de
creixementpleotrdpic en diversosteixits i pot estimular la prolif'eracióde les
i procél.lulesdel tub digestiuen I'intestí prim i les cél'luleshematopoétiques
duir un efecte potencialmentútil en el tractamentde les trombocitopénies
problemesen la medul'lai malaltiesintestinals.
congénitesi adquirides.
Aixd, per tant,obre un ampli camp i un ampli món d'incdgnitesdavantnostre. El futur i l'evolució d'aquestsproductesencar¿lestáper desenvoluparmolt
a la vida mai
si ensvolem apropara aquestmodel. Conr he dit al comenEament,
no trobaremun model al qual puguemaspirari que en principi reuneixi tota la
perfecció.Per tant, les possibilitatsque es podenobrir en el camí del desenvoluparlent són, si no infinites, prou grans i prou interessantsper continuar
treballantdurantmolts anysa fi d'intentaraconseguirel que sigui mes apropiat
per al nadó, que sempreserá la llet de la mare, perd en cas que aixd no sigui
possibleproporcionar-liun substitutque ofereixi totes les garanties,les qualique necessitaráper al seu perfectedesenvolupament.
tats i les característiques
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RBSUM
En resum,la llet maternacontinuaessentla font de nutrició dptirnaper als
lactantssansen els primersmesosde vida i l'estándardal qual les fórmules per
a lactantshan cl'aspirar.Malgrat aixd, quan arriba I'hora del deslletament,les
fórmules artificials alimentenels lactantssansde fbrma correcta.Als paisos
desenvolupats
hi ha poquesdiferénciesentreel creixementi la morbiditat dels
i el de lactirnciaartificial.
lactantsalimentatsamb lact)ncia r.¡raterna
Encarahi ha moltesdiferénciesentrela composicióde les fórmules i la llet
maternapel que fa a moltes substánciesque poden afectarel creixementi el
sistemade clefensa.Tot i així. els continus esforgosper aconseguirmillors
fórmules que puguin ajudar a l'adaptacióen lesiclnsdel sistemaintestinal o
I'augmentdel creixementen els lactantsque són prematurs,al.lérgicso que
pateixenalgun estr'éspatofisiológic,poden ser de gran ajuda en el firtur
nutricionalsindividualsafegitsen
Fórmulesmodulars,amb els components
podenestardisponiblesper controlarmillor els proles quantitatsnecessáries,
o
blemesmetabdlics,les síndromesde malabsorciói les reaccionsal.lérgiques
per tal de prevenirmalaltiescrdniques.Per fabricaraquestesfórmules infantils
es podenutilitzar primeresmatériesdiferentsde la llet de vaca,ja que de vegaprodueixI'apariciód'intoleráncies
al'lérgiquesi pérduesocultesde
desacluesta
sang.
En un futur pot ser possible introduir per enginyeria genéticaproteihes,
lligands o f¿rctorsde creixementa les fóm-rulesper a lactantsespecialitzades.
Aquest enfocamentpot ser beneficiósper als lactantsque tenen enterocolitis
necrotitzant,síndromede I'intestí gros i altresproblemes,els quals es benefii
ciarand'un millor creixement.un augmentde I'absorcióde macronutrients
mineralsi una millor integritatde la mucosaintestinal.
No hi ha dubte, doncs,que ens trobem davant d'un projectede futur ben
interessant.
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