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CAPÍTOL 1: RECTA DE 

CALIBRAT DELS PT 

La recta de calibratge per dur a terme els polifenols totals (PT) es presenta en la 
següent figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Recta de calibratge mètode Polifenols totals. 

Aquesta recta s’ha extret del mateix grup d’investigació, i es la utilitzada per a 
correlacionar el mètode de polifenols totals (mètode de Folin). 
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CAPÍTOL 2: 

CONCENTRACIONS 

Aquestes són les concentracions utilitzades per a realitzar les segones emulsions: 

Taula 1. Dades per a la infusió. 

massa te 15,4193 gr 

Aigua 308,385 gr 

 

Taula 2. Dades per a les emulsions amb infusió. 

Oli 8,6625 gr 

Tween 0,86625 gr 

Infusió 38,548125 gr 

Aigua 38,548125 gr 

 

Taula 3. Dades per a la dissolució de vitamina E. 

 

Volum 
total 217,8 gr  

Pesar VE 0,7505 
disoldre 

amb 
21,78 gr 

d'oli 

Pesar T-
20 2,178 gr  

Mesurar 
aigua 193,842 mL  

 

Taula 4. Dades per a les emulsions amb vitamina E. 

 

 Oli 7,26 gr 

Tween 0,726 gr 

Aigua 64,614 mL 
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Taula 5. Dades per a la dissolució de vitamina A. 

 

Pesar 0,5724 
disoldre 

amb 
21,78 gr 

d'oli 

Pesar 2,178 gr  

Mesurar 193,842 mL  

 

Taula 6. Dades per a les emulsions amb vitamina A. 

 

Oli 7,26 gr 

Tween 0,726 gr 

Aigua 64,614 gr 
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PFC 1 

CAPÍTOL 3: 

PLANIFICACIÓ 

En aquest apartat  s’exposa amb un diagrama de Gantt, la planificació diària del 
PFC1, des del 17 de maig fins juliol de 2010. 

Tasca S01  S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 

Extraccions               

Polifenols 

totals               

Emulsions              

VP                    

P. anisidina               

TEAC                   

HPLC                       
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CAPÍTOL 4: 

INTRODUCCIÓ 

En aquest apartat s’explicaran els conceptes bàsics i una breu explicació sobre el 
té blanc i les vitamines i productes utilitzats. 

4.1. L’estrès oxidatiu en la salut humana 
L’oxigen és essencial per als organismes vius, tot i això, la generació d’espècies 
reactives de l’oxigen (ROS) i radicals lliures (RL) és inevitable en el metabolisme 
aeròbic. Aquestes espècies oxidants provoquen danys acumulatius en molècules 
fonamentals per al funcionament de l’organisme, tals com proteïnes, lípids i 
l’ADN. No obstant, l’organisme té els seus propis mecanismes de defensa per a 
fer front a l’acció de les espècies oxidants. En determinades situacions, les 
defenses antioxidants poden veure’s desbordades per l’excessiva generació de 
ROS. 

Aquest desequilibri entre espècies oxidants i antioxidants es coneix com estrés 
oxidatiu, el qual està associat a nombroses malalties i al procés normal 
d’envelliment [Lee et al., 2004]. 

La dieta juga un paper important en la prevenció de malalties relacionades amb 
l’estrès oxidatiu, fonamentalment a traves de l’aport de compostos bio actius 
d’origen vegetal. Entre ells, les vitamines hidrosolubles i liposolubles, 
carotenoides i una gran varietat de compostos fenòlics, els quals, la seva 
activitat antioxidant i potencials efectes beneficiosos esta sent investigats en els 
últims anys [Lampe 1999; Prior 2003]. 

Moltes fruites i verdures contenen mescles de varis antioxidants, i les seves 
interaccions podrien exercir un paper important en el seu potencial antioxidant 
total. Està ben documentat que la ingesta de fruites i verdures poden reduir el 
risc de malalties cròniques com les malalties cardiovasculars i el càncer. (Le 
Marchand et al. 1989; Ziegler 1991; Block et al. 1992; Tinkler et al. 1994;  
Steinmetz y Potter 1996). Amb molts carotenoides de diferent naturalesa i amb 
molts d’ells amb propietats antioxidants, hi ha àmplies oportunitats d’aquests 
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antioxidants per a interactuar entre si de forma sinèrgica o de forma additiva 
(Stahl y Sies, 1996; Fuhrman et al. 2000).  

Així, les evidències epidemiològiques que associen el consum de vegetals i fruites 
amb una menor incidència de malalties cròniques, juntament amb la major 
preocupació dels consumidors per mantenir un bon estat de salut, està portant a 
les indústries alimentàries a dissenyar aliments funcionals que suposin un aport 
extra d’aquests antioxidants naturals.  

Els antioxidants juguen un paper distintiu en els sistemes biològics, que estan 
determinats per les seves reaccions químiques, la col·locació de la membrana 
plasmàtica i la mobilitat dins de la membrana [Niki y Noguchi 2004].  

 

4.1.1. Espècies antioxidants 

Una espècie oxidant és aquella capaç d’acceptar electrons de manera que va a 
generar un desequilibri electrònic en les molècules veïnes. El terme antioxidant 
fa referència a qualsevol substància que, estant present a una concentració baixa 
comparada amb la d’un substrat oxidable, és capaç de retrassar o prevenir 
l’oxidació d’aquest substrat. Els radicals lliures es defineixen com espècies 
químiques que posseeixen un o més electrons desaparellats, el qual les fa 
altament inestables i reactives. Per a estabilitzar-se reaccionaran ràpidament 
amb molècules adjacents mitjançant reaccions d’oxidació - reducció. El terme 
espècies reactives de l’oxigen (Taula 1) és un terme col·lectiu que inclou radicals 
lliures i certes espècies no radicals, que són oxidants i/o es converteixen 
fàcilment en radicals lliures, com per exemple HClO, HBrO, O3, ONOO-, O2 o 
H2O2. 

Taula 1. Nomenclatura de les principals espècies  

           reactives de l’oxigen (ROS) 

Radicals No radicals 

Nom Fórmula Nom Fórmula 

Hidroxil ·OH Peròxids orgànics  ROOH 

Alcoxi RO· Oxigen molecular  O2 

Hidroperoxil HOO· Peròxid d’H  H2O2 

Superòxid O2
-· Àcid hipoclorós HClO 

Peroxil ROO· Àcid nitrós HNO2 

Òxid nítric NO· Catió nitril NO2
+ 

Diòxid de N NO2· Peroxinitrit ONOO- 

Ozó  O3 Àcid peroxinitrós ONOOH 

[Extret de Halliwell i Whiteman (2004), amb modificacions] 
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Els radicals lliures no són intrínsecament dolents, de fet, el cos els fabrica en 
quantitats moderades per a lluitar contra bactèries i virus, i són neutralitzats 
fàcilment per l’organisme. L’excés sostingut és el que es converteix en perillós, i 
es produeix per factors externs com la contaminació atmosfèrica, el fum del 
tabac, els herbicides, els pesticides o algunes grasses, com també la radiació 
ultraviolada. L’estrès o la sobrecàrrega d’entrenament en els esportistes són 
alguns factors que influeixen en l’oxidació de les cèl·lules.  

El nostre organisme produeix determinats enzims i recorre a una sèrie de 
nutrients, els antioxidants que proporcionen l’equilibri necessari al nostre 
organisme per a lluitar contra els radicals lliures. Aquests, estan compostes per 
vitamines, minerals, colorants naturals i altres compostos vegetals. Així, són 
antioxidants per excel·lència la vitamina C i E. També ho són el beta carotè o la 
provitamina A, com també els minerals Seleni i Zinc.  

Entre els colorants naturals que neutralitzen els radicals lliures estan els 
flavonoides, i entre les substàncies que desenrotllen en nostre propi organisme, 
destaca l’enzim catalassa, així com el coenzim Q-10.  

Alguns estudis senyalen també que l’aplicació tòpica de substàncies antioxidants, 
contingudes en les cremes o locions, podrien tenir efectes beneficiosos per a la 
pell en la lluita contra l’oxidació.  

Davant del perill que representa el dany oxidatiu, les cèl·lules es troben 
habilitades amb mecanismes de protecció: preventius, segrestadors i reparadors 
d’aquest deteriode. Els mecanismes preventius inactiven els radicals lliures 
immediatament desprès de ser formats.  

Els mecanismes segrestadors: “segresten”, per a la seva eliminació, l’excés 
d’espècies reactives formades a l’organisme.  

Els mecanismes reparadors: reparen els danys que causen els radicals lliures 
mitjançant sistemes endògens que el propi cos produeix i sistemes exògens que 
l’organisme adquireix del seu entorn. 

 

Generació in vivo d’espècies reactives i mecanismes de defensa 
antioxidant 

Encara que certes condicions ambientals afavoreixen la formació d’espècies 
reactives i radicals lliures, els processos fisiològics normals de l’organisme 
generen algunes substancies oxidants [Lee et al. 2004]. Les principals fonts 
endògenes d’espècies antioxidants i radicals lliures a l’organisme són: 

- Generació d’espècies reactives durats la respiració mitocondrial, en la 
formació d’ATP a través del metabolisme oxidatiu i transport electrònic 
mitocondrial l’O2 es redueix normalment fins aigua, seguint la via 
tetravalent. Així, l’oxigen es redueix en quatre etapes, i en cada una 
d’aquestes, es transfereix un electró. El transport electrònic mitocondrial 
és imperfecte i la reducció monoelectrònica de l’oxigen, genera O2

-. La 
disminució espontània i enzimàtica del O2

- dóna lloc a la formació de 
peròxid d’hidrogen, i tan el O2- com el peròxid d’hidrogen, poden generar 
radicals OH a través de reaccions tipus Fenton, catalitzades per metalls de 
transició. D’aquesta manera, s’estima que en condicions fisiològiques 
normals, entre 1–3% d’oxigen consumit per l’organisme no arriba a formar 
aigua i acaba generat radicals lliures i ROS. 
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- Reaccions en cadena de peroxidació lipídica. Els radicals lliures i altres 
espècies reactives són capaces d’extraure un àtom d’hidrogen d’un àcid 
gras saturat, generant un radical lipídic (R), el qual pot reaccionar amb 
l’oxigen donant lloc a un radical peroxil (ROO-). Els radicals peroxil 
contribueixen a la propagació de les reaccions en cadena de peroxidació 
lipídica, substraent àtoms d’hidrogen en altres àcids grassos insaturats 
propers, generant així nous radicals lipídics (R) i hidroperòxids lipídics 
(ROOH). Aquests últims es descomponen en radicals alcoxi (RO) i peroxil 
(ROO-), contribuint a la propagació del dany oxidatiu. Aquesta 
descomposició es veu facilitada per l’exposició a la llum ultraviolada o per 
la presencia de ions metàl·lics tals com el ferro i el coure , que són 
capaços d’accelerar la iniciació i la propagació del procés de peroxidació 
lipídica. 

És evident que els processos que generen espècies reactives i radicals lliures in 
vivo són molt diversos. Per contrarestar els efectes nocius de les espècies 
reactives l'organisme té els seus mecanismes de defensa antioxidant, integrats 
per sistemes enzimàtics i no enzimàtics. 

 

4.1.2. Compostos fenòlics i disseny d'aliments funcionals. 

 Els compostos fenòlics constitueixen una de les principals classes de metabòlits 
secundaris de les plantes, on exerceixen diverses funcions fisiològiques. Entre 
altres, intervenen en el creixement i reproducció de les plantes i en processos 
defensius davant patògens, predadors o fins i tot radiació ultraviolada. Els 
compostos fenòlics presenten un anell benzè hidroxilats com a element comú en 
les seves estructures moleculars, les quals poden incloure grups funcionals com 
èsters, metil èsters, glucòsids, etc. [Martínez-Valverde et al., 2000].  

Tot i que hi ha una gran varietat de compostos fenòlics en les plantes (es 
coneixen més de 8000), la major part d'ells tenen com a origen metabòlic comú 
la ruta de l'àcid  (Àcid(3R,4S,5R)-3,4,5-trihidroxi-1-ciclohexen-1-carboxílic) 
i el metabolisme dels fenilpropanoides [Robards et al., 1999]. Els 
fenilpropanoides simples tenen un esquelet bàsic de 9 carbonis (C6-C3) i deriven 
dels aminoàcids fenilalanina i tirosina produïts en la ruta de l'àcid siquímic. Les 
diferents famílies de compostos fenòlics es caracteritzen principalment pel 
nombre d'àtoms de carboni del seu esquelet bàsic molecular. 

• Àcids cinàmics (C6-C3) 

• Àcids benzoics (C6-C1 o C6-C2) 

• Flavonoides (C6-C3-C6) 

• Proantocianidines o tanins condensats ((C6-C3-C6)n) 

• Estilbens (C6-C2-C6) 

• Cumarines (C6-C3) 

• Lignans (C6-C3-C3-C6) 

• Lignines ((C6-C3)n) 
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Així, els compostos fenòlics comprenen dos molècules simples com els àcids 
benzoic fins polímers complexos com les lignines. Dins de cada família, el 
nombre de compostos fenòlics existents serà més o menys variat. Per exemple, 
es coneixen més 4000 flavonoides diferents, distribuïts en diverses subfamílies. 
Els compostos fenòlics són presents a tot el regne vegetal i les seves quantitats i 
tipus varien en funció de l'espècie vegetal i varietat, part de la planta 
considerada (fruits, llavors, fulles, tiges, etc.), hores d'exposició solar, grau de 
maduresa, condicions de cultiu, processat i emmagatzematge, etc. En els 
aliments, els compostos fenòlics habitualment es presenten conjugats amb 
sucres com la glucosa, galactosa, arabinosa, ramnosa, xilosa, o els àcids 
glucurònic i galacturònic. També poden unir-se a àcids carboxílics, àcids 
orgànics, amines i lípids. 

En l'actualitat aquest grup de compostos d'origen vegetal presenta gran interès 
nutricional per la seva contribució al manteniment de la salut humana. De fet, 
des de 1990, diverses organitzacions internacionals en l'àmbit de la nutrició 
recomanen un consum diari d’ almenys 5 racions de fruites i/o verdures per 
assegurar una adequada ingesta d'antioxidants i prevenir malalties relacionades 
amb l'estrès oxidatiu [World Health Organization 1990 ; World Càncer Research 
Foundation and American Institute for Càncer Research 1997]. Així, molts dels 
efectes beneficiosos associats al consum d'aliments d'origen vegetal s'atribueixen 
en gran mesura als compostos fenòlics [Mañach et al., 2004]. L'activitat 
antioxidant dels compostos fenòlics s'atribueix a la seva facilitat per cedir àtoms 
d'hidrogen d'un grup hidroxil aromàtic a un radical lliure i a la possibilitat de 
deslocalització de càrregues en el sistema de dobles enllaços de l'anell aromàtic. 
Els compostos fenòlics tenen a més una estructura química ideal per captar ions 
metàl·lics (principalment ferro i coure) i per tant, per a inhibir la formació de 
radicals lliures a través de reaccions tipus Fenton [Rice-Evans et al., 1997]. A 
més de les propietats antioxidants, a aquests compostos se'ls atribueixen 
activitats biològiques beneficioses per a la salut. Entre aquestes destaquen els 
seus efectes vasodilatadors, anticarcinogèniques, antiinflamatoris, bactericides, 
estimuladors de la resposta immune, antial·lèrgics, antivirals, inhibidors d'enzims 
prooxidants. En aquest capítol es descriuen breument els principals grups de 
compostos fenòlics. Es tracten a més, aspectes rellevants dels compostos 
fenòlics com la seva biodisponibilitat, metabolisme i activitat antioxidant. 

Àcids fenòlics 

Els àcids fenòlics (Figura 1) són abundants en els aliments. Els més freqüents 
són l'àcid cafeic, i en menor mesura l'àcid ferúlic, que es troba associat a la fibra 
dietètica mitjançant la formació d'enllaços ester amb la hemicel·lulosa. L'àcid 
cafeic també es troba esterificada, principalment amb l'àcid siquínic, donant lloc 
a l'àcid clorogènic (àcid 5-cafeilquínico), que està present en el cafè, i en moltes 
fruites i verdures. Es poden diferenciar dos grups principals d'àcids fenòlics, els 
àcids benzoic i els àcids cinàmics. 
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Figura 1.  Estructura química dels principals àcids fenòlic. 

 [Extret de www.google.es] 

 

Els àcids benzoic o derivats de l'àcid hidroxibenzoic, tenen una estructura bàsica 
C6-C1. Els principals són els àcids gàl·lic, salicílic, p-hidroxibenzoic, 
protocatècuic, vaníl·lic i siringa, aquests quatre últims es consideren universals ja 
que formen part de les lignines. Generalment es presenten de forma conjugada 
en els vegetals, encara que poden ser detectats en forma lliure en algunes fruites 
o després del seu alliberament com a conseqüència del processat. L'àcid gàl·lic 
es pot trobar conjugat com a tal o com els seus dímers (àcid el·làgic), trímers 
(àcid tergal) o tetràmers (àcid galàgic), els dos últims menys freqüents. Els àcids 
gàl·lic i el·làgic són components essencials dels tanins hidrolitzables, com ara els 
elagitanins de maduixes, gerds i móres. Generalment els continguts en aquests 
àcids són baixos a excepció de les fruites vermelles [Mañach et al., 2004]. 

Els àcids cinàmics o derivats de l'àcid hidroxicinàmic, estan àmpliament 
distribuïts com conjugats en matèries vegetals, incloent molts aliments i 
begudes. Entre elles, les fruites vermelles constitueixen una font significativa 
d'aquests compostos. Excepte en el cas d'aliments processats, rarament es 
troben com àcids lliures i de forma predominant apareixen esterificats amb àcid 
quínic, tartàric o glucosa. Els més comuns són els àcids cafeïc, ferúlic, sinàptic i 
p-cumàric. Un dels conjugats més freqüents en fruites és l'àcid clorogènic, que 
resulta de l'esterificació dels àcids cafeic i quínic. Així, l'àcid cafeic, lliure o 
esterificada, constitueix l'àcid fenòlic més abundant en moltes fruites [Mañach et 
al., 2004].  

Tanins hidrolitzables 

Els tanins hidrolitzables resulten de la esterificació dels àcids gàl·lic i elàgic 
(Figura 2). Es distingeixen dos grups principals, els galotanins, que són freqüents 
en fruites com el mango, i els elagitanins, característics de fruites vermelles com 
les maduixes, gerds i móres. 
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Figura 2. Estructura química dels àcids gàl·lic i el·làgic. [www.google.es] 

El processat incrementa el contingut en àcid el·làgic lliure arribant al voltant del 
doble del contingut present en la fruita fresca [Amakura et al., 2000].  

Estilbè 

Els estilbens tenen un esquelet bàsic de 14 carbonis (C6-C2-C6) i la seva 
distribució en aliments vegetals no és molt àmplia. Els estilbè amb més interès 
nutricional són el resveratrol (3, 5, 4'-trihidroxiestilbeno) i el piceid (resveratrol-
3-O-β-D-glucòsid), presents en raïms i vins (Figura 3). El resveratrol es troba en 
raïms, sucs de raïm i vins, de manera que aquests aliments seran les principals 
fonts de estilbè en la dieta. El resveratrol mostra activitats antitumorals i inhibeix 
reaccions que incrementen el risc de malalties coronàries [Mañach et al., 2004]. 
Un vi negre pot contenir 200 mg/L de resveratrol. Els raïms vermelles de la 
varietat Napoleó, contenen 02/04 mg d’estilbè (resveratrol i piceid) per Kg de 
pes fresc. 

 

Figura 3. Estructura química de l’estilbè. 

 [Extret de www.google.es] 

 

Flavonoides 

Els flavonoides constitueixen el grup de compostos fenòlics més divers i 
àmpliament distribuït en les plantes. La seva estructura bàsica (flava) consta de 
dos grups fenil (A i B) units per un pont de tres carbonis que forma un anell 
heterocíclic oxigenat (anell C) (Figura 4) [Mañach et al., 2004]. En funció dels 
graus d'oxidació i insaturació de l'anell heterocíclic es poden diferenciar diverses 
classes de flavonoides i dins de cada classe es poden establir diferències en base 
a la naturalesa i nombre dels substituents units als anells. Els flavonoides es 
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troben sovint hidroxilats en les posicions 3, 5, 7, 3 ', 4' i 5 '. La presència o 
absència d'un grup hidroxil unit a la posició 3 determina la subdivisió en les dues 
classes principals de flavonoides, els 3-hidroxiflavonoides (flavanols, flavonols, 
flavanonoles, flava-3 ,4-donà'ls o leucoantocianidinas, antocianidines, pro 
antocianidines o tanins condensats) i els flavonoideseno hidroxilats en posició 3 
(flavones, isoflavones, flavanones). La majoria dels teixits de la planta poden 
sintetitzar flavonoides, els quals es presenten en forma de glucòsids solubles en 
aigua en les fulles i fruites emprades en l'alimentació humana. Les aglicons dels 
flavonols i flavones no es troben en el vegetal fresc però poden presentar-se com 
a conseqüència del processat. Els sucres predominantment s'uneixen al nucli del 
flavonoide mitjançant enllaç β-glicosídic, preferentment en posició 3, encara que 
les unions es poden produir en altres posicions. S'han identificat més de 80 
sucres diferents units als flavonoides; monosacàrids, disacàrids, trisacàrids i fins 
i tot tetrasacàrids [Hollman i Arts 2000]. Els sucres més comuns són glucosa, 
galactosa, ramnosa, arabinosa, xilosa i àcid glucurònic [Mañach et al., 2004]. 
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Figura 4. Estructura química dels flavonoides.  

[Extret de www.google.es] 
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Els principals flavonols són: quercetina, kaemferon, myrcetina i isoramnetina 
[Hollman i Arts 2000] i alguns dels seus glucòsids són la rutina (quercetina-3-
Oramnosilglucósido) i la hiperina (quercetina-3-O- β-D-galactopiranosa) 
[Robards et al., 1999]. Les principals fonts d'aquests flavonoides són fruites i 
verdures. Els majors nivells de quercetina es troben a les cebes (280-490 mg/kg 
de porció comestible). Entre els sucs, el de raïm conté 04/04 mg / L de 
quercetina i 6.2 de kaemferol i el de taronja 05/07 mg/L de quercetina. El vi 
negre 03/08 mg/L de quercetina i 8 mg/L de kaemferol i el te negre 15-17 mg/L 
de quercetina, 14-16 mg/L de kaemferol i 3 mg/L de myrcetina [Hollman i Arts 
2000]. 

Els flavanols predominants són la catequina i la seva isòmer epicatequina, la 
galocatequina i el seu isòmer epigalocatequina, i els esters amb àcid gàl·lic en 
posició 3 com el gal·lat de epicatequina i el gal·lat de epigalocatequina. Els 
flavanols glicosilats són poc freqüents. Algunes fonts de flavanols en la dieta són 
el te, les fruites i els llegums. Els vins negres arriben continguts de 208 mg/L de 
catequina i entre 15 i 88 mg/L de epicatequina [Hollman i Arts 2000]. Les 
antocianidines tenen l'estructura bàsica del catió flavilio. 

En els aliments són sis les antocianidines més importants; cianidina, delfinidina, 
peonidina, pelargonidina, petunidina i malvidina, contribuint a la coloració de 
nombroses fruites. En els vegetals frescos, generalment es troben unides a 
sucres donant lloc als antocians o antocianines, que són responsables dels colors 
blaus, porpres, vermells i matissos intermedis d'aquestes coloracions de fruites 
vermelles com cireres, prunes, maduixes i raïm. Els sucres més comuns són: 
glucosa, galactosa, ramnosa i arabinosa, normalment units a la posició 3 o les 
posicions 3 i 5, generant diglicòsids. Els antocians més comuns en les fruites són 
els 3-monoglucósidos de cianidina, delfinidina, peonidina, pelargonidina i 
petunidina, la cianidina-3-galàctic i la cianidina-3-arabinosa [Robards et al., 
1999]. 

També es troben disacàrids de glucosa (sòfores), de ramnosa i glucosa (rutines), 
de xilosa i glucosa (sam Bubi) i trisacàrids. A més de les glicosilada, es poden 
trobar antocians acil amb àcids cinàmics (cafeïc, p-cumàric, ferúlic i sinàptic) i 
àcids alifàtics (acètic, màlic, Malone, oxàlic o succínic).  

 

4.1.3.  Activitat antioxidant dels compostos fenòlics 

L'activitat antioxidant dels compostos fenòlics es veu determinada per la seva 
estructura química, de manera que hi ha grans diferències en l'efectivitat com 
antioxidants entre els diferents grups de compostos. Els compostos fenòlics 
poden actuar com a antioxidants mitjançant dos mecanismes principals [Rice-
Evans et al., 1997]: com antirradicalaris i com quelants de metalls.  

Mecanisme antirradicalari:   

Els compostos fenòlics poden actuar com a donants d'hidrogen o electrons en 
reaccions de terminació que trenquen el cicle de generació de nous radicals 
lliures, anticipant les reaccions de terminació. El radical fenoxilo generat és 
menys reactiu ja que s'estabilitza per ressónància amb els electrons π de l'anell 
aromàtic. Així, les característiques estructurals que determinen la capacitat dels 
compostos fenòlics per captar radicals són: 
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- La presència de dos grups hidroxil en posició orto (3', 4') en l'anell B (ex 
quercetina, catequina).  

- La presència de dos grups hidroxil en posició meta (5’, 7’) en l'anell A (ex 
canferol). 

 - La presència en l'anell del doble enllaç entre els carbonis 2 i 3 i, juntament 
amb el grup 4-ceto (ex quercetina). Aquestes estructures són importants per a la 
deslocalització d'electrons i estabilització del radical fenoxilo, sempre que a més 
estiguin presents els dos orto-hidroxil en l'anell B. 

Com quelants de metalls: 

 Aquesta acció requereix la presència de grups hidroxils propers en l'anell 
aromàtic. D'aquesta manera, els o-dihidroxifenoles són segrestadors efectius de 
ions metàl·lics i inhibeixen la generació de radicals lliures per la reacció de 
Fenton. Generalment, els següents grups funcionals es consideren importants 
per a l'activitat quelant de metalls [Kokhar i Apenten 2003]: La presència de 
grups hidroxil en posició orto (ex 3'-4 'o 7-8). La presència del grup 4-ceto i 
grups hidroxil en posició 5 i/o 3 (ex quercetina). La presència d'un gran nombre 
de grups hidroxil (ex àcid tànnic). Factors que afecten l'activitat antioxidant dels 
compostos fenòlics. Així, el nombre i posició de grups hidroxil, el grau de 
polimerització o la presència de sucres units determinaran propietats dels 
compostos fenòlics com ara la solubilitat i la tendència a cedir electrons o àtoms 
d'hidrogen. El grau de polimerització dels compostos fenòlics té un marcat efecte 
sobre l'activitat antioxidant. Així, els compostos polimèrics són més potents com 
antioxidants que els monòmers. Per exemple, els tanins són més efectius enfront 
dels radicals peroxil que els fenols simples. L'activitat per captar O2

• - augmenta 
amb el grau de polimerització dels flavanols i els dímers d'àcid ferúlic inhibeixen 
la peroxidació lipídica en major extensió que els monòmers [Moure et al., 2001]. 
L'eficàcia antioxidant de les teaflavinas augmenta quan s'uneixen amb àcid gàl·lic 
o els seus polímers [Rice-Evans et al., 1997]. 

Els compostos fenòlics amb un elevat nombre de grups hidroxil en les seves 
estructures moleculars mostren una major activitat antioxidant in vitro. És el cas 
de les teaflavinas i catequines del te [Rice-Evans et al., 1997]. A més, en els 
flavonols, els hidroxils a les posicions 2 ', 3' i 4 'incrementen l'estabilitat dels 
radicals permetent la deslocalització d'electrons en els dobles enllaços de l'anell 
benzè. La presència de substituents voluminosos en els anells, que indueixen la 
donació d'electrons, té dos efectes: augmenta l'efectivitat com antioxidants dels 
compostos fenòlics en disminuir la força dels enllaços OH i, d'altra banda, 
l’impediment estèric generat pels substituents a la regió del radical, disminueix la 
velocitat de les reaccions de propagació en què està implicat el propi radical 
fenoxilo, contribuint a la seva estabilització [Robards et al., 1999]. 

 

L’activitat antioxidant dels compostos fenòlics varia, a més, en funció de la seva 
solubilitat relativa en fase aquosa o liofílic (coeficient de repartiment). Els 
flavonoides i els àcids cinàmics tenen coeficients de partició intermedis, que 
depenen en gran mesura de la seva estructura química i dels substituents 
associats (grups hidroxil, metoxil, sucres, etc.). Generalment, els compostos 
hidrofòbics entren en les cèl·lules més ràpid que els hidrofílids per processos de 
difusió simple que els permet travessar la membrana. Un cop a l'organisme, els 
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compostos fenòlics més hidrofòbics tindran el seu destí en ambients lipídics i els 
més hidrofílids quedaran en mitjans més aquosos [Parr i Bolwell 2000]. 

Així, la unió de sucres fa als compostos fenòlics més hidrosolubles però 
disminueix la seva activitat antioxidant [Rice-Evans et al., 1997]. Per això, els 
compostos fenòlics amb més afinitat pels ambients lipídics de l'organisme 
podrien tenir una major rellevància en la prevenció de malalties. De fet, els 
compostos fenòlics de caràcter liposoluble i capaços d'unir-se a lípids prevenen 
l'oxidació de les LDL ex vivo de forma directa i/o mitjançant la preservació 
d'altres antioxidants liposolubles com α-tocoferol [Zhu et al., 2000].  

Biodisponibilitat de compostos fenòlics 

Els efectes beneficiosos derivats del consum de compostos fenòlics depenen de la 
quantitat consumida i de la seva biodisponibilitat. La gran varietat estructural 
dels compostos fenòlics, així com la influència de factors genètics, agronòmics, 
del processat i emmagatzematge sobre els seus nivells en els aliments, fa difícil 
estimar amb exactitud la ingesta de compostos fenòlics en la dieta [Duthie et al., 
2003 ]. S'estima que la ingesta additiva de flavonols, flavanonas, flavanols i 
isoflavones en les societats occidentals és de 100-150 mg/dia. A aquestes 
quantitats caldria afegir una ingesta variable d'àcids hidroxicinàmics, antocians i 
proantocianidines, aportada principalment per cafè, te, baies i vi. 

Així, la ingesta total de compostos fenòlics probablement arriba 1g/dia en 
persónes que ingereixin diverses racions de fruita i verdura al dia [Mañach et al., 
2004]. Disseny d'aliments funcionals amb efecte antioxidant En els darrers anys 
s'ha incrementat el interès per part de les indústries alimentàries i els 
consumidors pel concepte d'aliment funcional. Així, amb un consumidor cada 
vegada més interessat en aliments més saludables i una indústria alimentària 
que ha comprès la potencialitat del mercat dels aliments funcionals, s'ha iniciat a 
nivell mundial una intensa activitat investigadora en l'àrea d'aquests "novell 
food". El terme aliment funcional fa referència a aliments o ingredients que 
milloren l'estat general de salut i/o redueixen el risc de malaltia [Rafter 2002]. Es 
tracta a més de productes alimentaris que s'han de consumir dins de la dieta 
habitual per aconseguir efectes beneficiosos que van més enllà dels requeriments 
nutricionals tradicionals [Roberfroid 2002]. Un aliment pot fer funcional seguint 
alguna de les estratègies o les seves combinacions [Roberfroid 2000; 2002]:  

1. Eliminar components perjudicials presents en l'aliment (ex lergens).  

2. Incrementar la concentració d'un component present de forma natural en 
l'aliment fins a uns nivells que pugui induir els beneficis esperats o incrementar 
la concentració d'una substància no nutritiva fins a nivells en què està demostrat 
el seu efecte beneficiós. 

3. Afegir un component que no està present de forma natural en l'aliment i que 
no és necessàriament un macro nutrient o un micronutrient, però els efectes 
beneficiosos són reconeguts (ex prebiòtics, antioxidants no vitamínics).  

4. Substituir un component, generalment un macro (ex greixos), el consum 
excessiu tingui efectes perjudicials per un component de reconegut efecte 
beneficiós (ex. inulina).  

5. Incrementar la biodisponibilitat o estabilitat d'un component que se sàpiga que 
és capaç de produir un efecte funcional o reduir un potencial risc de malaltia del 
propi aliment. 
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Aquests efectes beneficiosos han demostrar científicament amb l'objectiu de 
validar els seus efectes i per poder aprovar les declaracions nutricionals en 
l'etiqueta [Roberfroid 2002]. L'any 2005 es va publicar un document en el qual 
s'estableixen els criteris consensuats per a l'avaluació del suport científic a les 
declaracions nutricionals relacionades amb la salut dels aliments funcionals 
(PASSCLAIM) [Aggett et al., 2005]. A la Taula 2 es recullen aquests criteris.  

Taula 2. Criteris consensuats per a la comprovació científica de les declaracions    
nutricionals en l'àmbit de la Unió Europea (PASSCLAIM). 

1. L'aliment o component de l'aliment al qual s'atribueix l'efecte beneficiós ha de 
ser caracteritzat.  

 

2. La comprovació d'una declaració nutricional ha d'estar basada principalment 
en dades obtingudes en estudis d'intervenció en humans. El disseny dels estudis 
d'intervenció ha d'incloure les següents consideracions:  

- Els grups d'estudi han de ser representatius de la població a la qual va 
destinat a aliment funcional.  

- S'han d'establir uns grups control adequats. 

- La durada de la intervenció i el seguiment han de ser adequats per 
demostrar l'efecte proposat.  

- Ha de caracteritzar la dieta habitual dels participants així com els 
aspectes més rellevants dels seus hàbits de vida.  

- La quantitat d'aliment o component actiu ha de ser conseqüent amb la 
manera proposat de consum.  

- Ha de tenir en compte l'efecte de la matriu de l'aliment i el context 
dietètic de l'efecte funcional del component actiu.  

- S'ha de comprovar de la conformitat amb la ingesta de l'aliment o 
component actiu sota examen.  

- Ha de considerar el poder estadístic per el contrast de la hipòtesi. 

 

3. Quan l'efecte beneficiós no pot avaluar-se de forma directa, els estudis 
d'intervenció han d'emprar (bio)marcadors. Aquests han de ser:  

- Biològicament vàlids. Per a això, la seva relació amb l'efecte final i la 
variabilitat dins de la població han de ser ben conegudes.  

- Ha de ser metodològicament vàlid pel que fa a les seves característiques 
analítiques.  

 

4. En un estudi d'intervenció, la variable estudiada ha de canviar d'una manera 
estadísticament significativa i el canvi observat ha de ser biològicament rellevant 
d'acord amb la declaració nutricional que es pretén donar suport. 
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5. Una declaració nutricional ha de ser comprovada científicament considerant la 
totalitat de les dades obtingudes. 

 

Una de les àrees més prometedores per al desenvolupament d'aliments 
funcionals es fonamenta en la possibilitat de modular els sistemes redox i 
antioxidant de l'organisme [Roberfroid 2000]. Per aquesta raó, en l'actualitat 
molts aliments funcionals tenen com a finalitat incrementar l'aportació 
d'antioxidants naturals a la dieta. En aquest context, l'addició d'extractes 
vegetals rics en compostos fenòlics ha estat proposada com una estratègia 
factible per al desenvolupament d'aliments funcionals amb una activitat 
antioxidant incrementada [Larrosa et al., 2002]. De fet, en el camp del 
desenvolupament de nous ingredients s'està produint un augment en la 
producció d'aquest tipus d'extractes vegetals en els quals els compostos 
bioactius són aïllats i concentrats per al seu ús com a suplements, aliments 
nutracèutics o com a ingredients en l'elaboració de aliments funcionals [Psczcola 
2003]. 

No obstant, una alternativa natural a l'addició d'aquests extractes o del propi 
compost actiu prèviament aïllat podria ser la selecció de matèries primeres 
riques en el principi actiu els nivells es volen incrementar. Com s'ha esmentat 
anteriorment, les fruites vermelles i baies es caracteritzen pel seu elevat 
contingut en compostos fenòlics antioxidants com ara els antocians, que al seu 
torn els confereixen colors atractius. A més, hi ha abundant informació en la 
literatura científica relativa als nivells de compostos fenòlics d'aquest tipus de 
fruites, així com de la seva activitat antioxidant i de la seva estabilitat després 
del processat [Wang et al., 1996;] 

Heinonen et al., 1998; Häkkinen et al., 2000; Zafrilla et al., 2001]. Així, l'ús 
d'aquestes fruites com a ingredients funcionals en les proporcions adequades, 
podria afavorir el desenvolupament d'aliments funcionals rics en compostos 
fenòlics i amb una elevada activitat antioxidant. A més, el fet de ser elaborats de 
forma natural a partir de fruites de colors atractius podria afavorir l'acceptació 
del producte final per part del consumidor, i fins i tot es podrien utilitzar com a 
potencials colorants naturals sense classificació E. 

 

 

Avaluació de l'efectivitat d'aliments rics en antioxidants 

Es pot abordar de diferents maneres. En general es poden adoptar les següents 
estratègies complementàries [Collins 2005]:  

- Avaluar l'activitat antioxidant total in vitro mitjançant proves químiques.  

- Avaluar la seva efectivitat in vitro per protegir enfront del dany oxidatiu 
induït en cultius cel·lulars.  

- Canviar l’activitat in vivo després la suplementació en humans, 
generalment avaluant canvis en bio marcadors del dany oxidatiu, i/o en 
l'estat antioxidant total dels individus.  
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4.1.4. Proves químiques in vitro de mesura de l'activitat antioxidant 

En recerca, la mesura de l'activitat antioxidant total d'un aliment o una mostra 
biològica aporta informació valuosa sobre processos d'addició i sinergia que es 
produeixen com a conseqüència d'interaccions entre diferents molècules bio 
actives en la matriu de la mostra analitzada. Aquests processos donen lloc, en 
general, a una activitat antioxidant total més gran que la corresponent a la suma 
de les activitats dels antioxidants individuals que la componen, la qual cosa ens 
donarà una aproximació més real a l'efecte potencial que podria exercir in vivo 
un aliment ric en substàncies antioxidants [Liu 2003]. Així, hi ha nombrosos 
mètodes de mesura de l'activitat antioxidant total, els quals s'han aplicat a 
diferents mostres biològiques i aliments. 

Aquests mètodes es basen generalment en la captació o segrest de radicals 
lliures generats en la barreja de reacció (O2-, -OH, ROO- , ONOO-, etc.), Mentre 
que altres estan basats en la reducció d'ions metàl·lics com ara el Fe3+ o el Cu2+ 
[Sánchez-Moreno 2002; Schlesien et al., 2002; Prior et al., 2005].  

 

 

4.2. El te blanc 

4.2.1. Antecedents històrics 

Hi ha bàsicament tres classes de te: el verd, que es prepara amb el full en estat 
natural, el negre, on la fulla és sotmesa a un procés que li provoca el canvi de 
color, i el oolong, barreja dels anteriors. El te verd és molt consumit a l'Orient, 
sobretot a la Xina, Japó i Taiwan. Allà se'ls considera molt refrescants i digestius, 
per això és comú que els serveixin acompanyant menjars fregits o molt 
condimentats. En preparar, queda d'un color daurat pàl·lid però aquesta claredat 
no és negativa per al gust. Per contra, com més suau queda la infusió significa 
que més jove és la fulla. 

El té blanc, és originari de les altes muntanyes de la província de Xina de Fuijian, 
a 6000 metros de altura. Des de la Dinastia Sóng (420 AC), aquest te especial va 
ser reservat als emperadors de la Xina. Si qualsevol persóna inferior intentava 
apropiar una mica de te blanc, el pagava amb la seva vida. Encara avui és una 
exquisidesa. Només es recull un o dos dies a l'any, normalment a la primavera, i 
en unes condicions una mica particulars. Es tria una llum ombrejada, una 
temperatura de 18ºC i es va recollint el primer brot de les branques més 
tendres. Aquests brots estan coberts d'un pèl blanc, d'aquí el seu nom. 
Posteriorment es realitza la selecció definitiva de les rovells, arribant només a 
aprofitar 3 quilos d'una recollida de 25. El seu temps d'assecat pot arribar a 
prolongar fins a tres dies. No pateix cap procés posterior. Aquest tractament 
mínim és el que el diferencia dels altres tipus de te i manté els seus beneficis tan 
concentrats. [http://www.teblanco.org/] 

4.2.2. Les propietats del te blanc 

- És que es molt més eficaç que el té verd, ja que conté tres vegades més 
quantitat de polifenols.  
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- Aquest augmenta les defenses 

- Combat l’envelliment cel·lular 

- És un bon aliat per combatre el càncer. 

- El te blanc també protegeix contra caries dentals gràcies a la seva riquesa 
en Fluor. 

- També combat la fatiga física i mental, i augmenta la capacitat de 
concentració i memòria. 

- Té la meitat de cafeïna que el té verd, pel qual està mes recomanat per a 
la gent més nerviosa o que no necessita aquest efecte excitant.  

- És ideal en dietes d’antiobesitat, ja que conté una quantitat mínima de 
calories i augmenta l’energia.  

- És suaument diürètic 

- Afavoreix l’eliminació de grasses.  

- És un bon aliat davant les malalties cardiovasculars, ja que baixa els 
nivells de colesterol LDL i de triglicèrids.  

[http://www.innatia.com/] 

4.3. Les vitamines 
Una vitamina és un compost orgànic essencial per al metabolisme i el 
manteniment de l’estat de salut, que ha d’ingerir amb la dieta perquè 
l’organisme humà no el pot sintetitzar. La major part d’ells són sintetitzats per 
les plantes i microorganismes; alguns altres, només per microorganismes. 

Alguns d’ells, necessaris per a l’home, es sintetitzen per la flora intestinal i la 
seva ingestió pot reduir-se; però quan es prenen antibiòtics que destrueixen la 
flora bacteriana, pot haver-hi carència. 

Algunes malalties no es troben en l’home, i sí en animals com els pollastres, 
rates, etc.; altres, en canvi, es donen en l’home i alguns animals i no es donen 
en altres. Per exemple, la vitamina C no es necessària per a les rates, gossos, 
etc., i sí per a l’home, els primats, i cavalls. 

Les vitamines son indispensables perquè son cofactors d’enzimes essencials del 
metabolisme humà. La seva carència es tradueix en la falta d’activitats 
enzimàtiques transcendentals, com alteracions metabòliques greus, que donen 
lloc a sintomatologies diverses. 

Així com la especificitat de les enzimes es gran, a especificitat de les coenzimes 
no ho és. Una mateixa vitamina es factor coenzimàtic d’un bon nombre d’enzims, 
la seva especificitat resideix en la proteïna enzimàtica. Això fa que la carència 
d’una vitamina afecti a les reaccions diverses i produeixi efectes patològics 
múltiples. 

Les carències vitamíniques solen produir síndromes generals i comuns: retràs en 
el creixement, cansament, anorèxia, malestar, etc:  

El coneixement de la dosis diària recomanable (RDA) és difícil i els organismes 
oficials relacionats amb la salut, basant-se en les dades que els investigadors van 
obtenint, les fixen periòdicament; varien de unes vitamines a altres dintre de un 
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marge molt ampli, entre uns pocs micrograms i varies desenes de mg. Durant 
l’embaràs i la lactància s’augmenta la dosis i els alcohòlics i les dones que prenen 
anticonceptius necessiten també un suplement de vitamines del grup B. 

Les vitamines que aporten aliments naturals es destrueixen, en major o menys 
proporció, durant els processos industrials, d’elaboració i en la preparació 
culinària. La seva sensibilitat als diferents agents químics i físics que intervenen, 
es molt variable però quasi sempre important, i sobre tot, s’ha de considerar 
que: 

• Inestabilitat a temperatures elevades. 

• Pèrdues per rentat de vitamines solubles en aigua. 

• Inestabilitat a l’oxigen, sobre tot en presencia de ions metàl·lics (Fe3+, 
Cu2+…) 

A pesar de totes les causes d’inestabilitat, les vitamines resisteixen més que els 
enzims i microorganismes que es tracta de destruir en els tractaments tèrmics. 

Les vitamines es solen dividir en dos grans grups: hidrosolubles i liposolubles. 
Les primeres, s’eliminen bé per l’orina, no solen acumular-se als teixits i 
sobretot, no solen ser tòxiques. Les liposolubles, si que s’acumulen i s’ha de 
considerar cuidadosament la possibilitat de sobredosis tòxica. 

Les vitamines liposolubles defereixen en les hidrosolubles en alguns aspectes: els 
seus mecanismes d’absorció son diferents i les primeres estan lligades a 
l’absorció de grasses. El seu mètode d’acció no és exactament com coenzim, 
encara que actua a vegades lligades a proteïnes. S’emmagatzema en els teixits, 
especialment en el fetge, i s’eliminen lentament; això significa que dosis molt 
altes poden ser tòxiques i que les vitamines emmagatzemades poden alliberar-se 
i corregir un període de dietes hipovitaminiques. Es coneixen menys vitamines 
liposolubles que hidrosolubles. 

[Química de los alimentos, E. Primo] 

4.3.1. La vitamina E 

Aquesta vitamina pertany al grup liposoluble i es representa en 8 formes 
diferents, anomenades tocoferols i tocotrienols. Cada forma té la seva activitat 
biològica pròpia. La forma més eficaç de la vitamina E és l’alfa tocoferol.  
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Figura 5. Estructura química de la vitamina E. 

[Extret de www.quimica.urv.es] 

 

L’adsorció de la vitamina E és relativament pobra, aproximadament de només un 
20 – 40% de la ingesta absorbida. L’absorció depèn de la capacitat per a digerir i 
absorbir lípids.  

Tant la bilis com les enzimes pancreàtiques són essencials per a la seva absorció. 
Es diposita lentament en el fetge, múscul i principalment en el teixit adipós. La 
vitamina E no es destruïda per la cocció. La seva destrucció es veu afavorida 
davant grasses poliinsaturats, la exposició de la llum i davant l’oxigen. 

La vitamina E, usualment es ven com suplement en forma d’acetat de alfa 
tocoferol. La forma sintètica té la meitat d’activitat comparada amb la forma 
natural. 

Propietats de la Vitamina E 

- Antioxidant: és un antioxidant natural que reacciona amb els radicals 
lliures solubles en lípids de la membrana cel·lular. D’aquesta forma manté 
la integritat de la mateixa donant protecció a les cèl·lules davant la 
presencia de compostos tòxics, metalls pesats (plata, mercuri, plom), 
drogues i radiacions. La toxicitat d’aquestes substàncies extranyes ve 
donada  pels radicals lliures que es regeneren durant la desintoxicació de 
l’organisme.  

- Sistema immune: compleix un rol important en quant a manteniment del 
sistema immune saludable, especialment durant l’estrès oxidatiu i 
malalties virals cròniques. Indueix la proliferació de c¡cèl·lules de defensa i 
augmenta la resposta cel·lular davant algun dany  o infecció. 

- Stress oxidatiu: l’oxigen pot ser a vegades dolent, ja que actua sobre les 
molècules de l’organisme, fent-les molt reactives. Quan les molècules es 
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tornen tan reactives comencen a danyar les estructures cel·lulars del seu 
voltant. Les cèl·lules no utilitzen tot l’oxigen que els entra, sinó que una 
petita porció d’aquest oxigen es converteix en formes químiques nocives, 
denominades radicals lliures, que són molt inestables i reaccionen amb 
cèl·lules properes provocant un gran dany, alterant la seva funció, 
envellint-les i destruint-les. És causat per un desequilibri entre la 
producció de radicals lliures i la capacitat de l’organisme per a eliminar 
l’excés. El seu coneixement és la base de totes les teràpies antioxidants. 

- Visió: Es creu que la vitamina E, entre altres antioxidants, poden prevenir 
o retrassar la formació de cataractes. Es necessiten molts estudis per 
comprovar la participació de la vitamina E respecte a aquest punt.  

- Envelliment: Protegeix a l’organisme contra els efectes de l’envelliment 
eliminant els radicals lliures que causen degeneració dels teixits com la 
pell i vasos sanguinis. També protegeix contra els efectes mentals de 
l’envelliment com la pèrdua de memòria. 

- Sistema nerviós: La vitamina E és essencial en el manteniment de la 
integritat i estabilitat de la membrana axonal (membrana de les 
neurones). 

- Sistema cardiovasculars: evita la formació de trombus que fan difícil la 
circulació pels vasos sanguinis. Per això evita o disminueix el risc de tenir 
un infarts de miocardi, angina de pit o embòlies. Prevé l’aparició de 
calambres en les cames en aquelles persónes amb mala circulació. La 
vitamina E pot prevenir o retrassar malalties cardíaques al limitar 
l’oxidació del colesterol. 

- Cicatritzant: és important en la formació de fibres elàstiques i col·làgenes 
del teixit conjuntiu. Promou la cicatrització de cremades.  

- Protecció contra la destrucció de la vitamina A, Seleni, àcids grassos i 
vitamina C. 

- Protecció conta la anèmia. 

- Fertilitat i sistema reproductiu: certs estudis en animals, indiquen que la 
vitamina E és essencial per a la reproducció normal en varies espècies de 
mamífers. Basant-se en aquests estudis en animals, la vitamina E s’ha 
utilitzat en la clínica per a tractar l’abort recorrent i la infertilitat en els dos 
sexes. Així també s’ha utilitzat en la toxèmia de l’embaràs, trastorns de la 
menstruació, vaginitis i síndromes de menopausa. Tot i això, no hi ha 
proves suficients que demostren tots els beneficis en aquests trastorns. 

- Càncer: existeix una certa evidència que la vitamina E protegeix contra el 
càncer encara que no han pogut demostrar l’eficàcia de la vitamina E en 
aquest aspecte. Es creu que la vitamina E ajuda a protegir les membranes 
cel·lulars del dany que produeixen els radicals lliures, els quals pot conduir 
a malalties cròniques com el càncer. 

[http://www.zonadiet.com/] 
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4.3.2. La Vitamina A 

Pertany al grup de les vitamines liposolubles, aquesta és essencial per a 
l'organisme. Aquesta vitamina és present en els aliments d'origen animal en 
forma de vitamina A pre-formada i se l'anomena retinol, mentre que en els 
vegetals apareix com provitamina A , també coneguts com carotens (o 
carotenoides) entre els quals es destaca el beta carotè.  

Els beta carotens són pigments naturals que es poden trobar en fruites i 
hortalisses de color vermell, taronja i groc, o també en vegetals verds foscos. El 
betacarotens són una forma química requerida pel cos per a la formació de la 
vitamina A. Aproximadament el 80 i 90% dels èsters de Retinol s'absorbeixen 
mentre que els beta carotens ho fan entre un 40 a 60%. La major part de la 
vitamina A, gairebé el 90% s'emmagatzema en el fetge, i la resta dipositat en els 
pulmons, ronyons i greix corporal. 

[Vitaminas y minerales, H. Walji] 

Funcions de la vitamina A i el retinol en l'organisme 

- Sistema ossi: és necessària per al creixement i desenvolupament d'ossos. 

- Desenvolupament cel·lular: essencial per al creixement, manteniment i 
reparació de les cèl·lules de les mucoses, epitelis, pell, visió, ungles, 
cabells i esmalt dental.  

- Sistema immune: contribueix a la prevenció de malalties infeccioses, 
especialment de l'aparell respiratori creant barreres protectores contra 
diferents microorganismes. Estimula les funcions immunes, entre elles la 
resposta dels anticossos i l'activitat de diverses cèl·lules produïdes per la 
medul·la òssia que intervé en la defensa de l'organisme com fagòcits i 
limfòcits. Per això promou la reparació de teixits infectats i augmenta la 
resistència a la infecció. 

- Sistema reproductiu: contribueix a la funció normal de reproducció, 
contribuint a la producció d'esperma com també al cicle normal 
reproductiu femení. A causa del seu rol vital en el desenvolupament 
cel·lular, la vitamina A ajuda a que els canvis que es produeixen en les 
cèl·lules i teixits durant el desenvolupament del fetus es desenvolupa 
normalment.  

- Visió: és fonamental per a la visió, ja que el retinol contribueix a millorar 
la visió nocturna, prevenint de certes alteracions visuals com cataractes, 
glaucoma, pèrdua de visió, ceguesa crepuscular, també ajuda a combatre 
infeccions bacterianes com conjuntivitis.  

- Antioxidant: prevé l'envelliment cel·lular i l'aparició de càncer, ja que en 
ser un antioxidant natural elimina els radicals lliures i protegeix l'ADN de la 
seva acció mutagènica 

[http://www.zonadiet.com/] 

 

 

 

 



 Capacitat antioxidant del te blanc amb vitamina E 

 - 29 - 

Conseqüències de la manca o deficiència de vitamina A 

La manca de vitamina A comporta diverses conseqüències entre les quals 
destaquen: 

- Alteracions oculars: pot ocasionar ceguesa crepuscular, és a dir, 
disminueix l'agudesa visual al vespre, sensibilitat extrema a la llum com 
així també ressecament, opacitat de la còrnia amb presència d'úlceres, 
anomenat xeroftalmia, la qual pot conduir a la ceguesa. 

- Immunitat reduïda (defenses baixes): augmenta la susceptibilitat a 
infeccions bacterianes, parasitàries o virals ja que la vitamina A 
contribueix al manteniment de la integritat de les mucoses. Al no tenir-ne 
desapareix la barrera contra les infeccions. Les cèl·lules del sistema 
immunitari també són afectades la qual cosa pot portar a un augment de 
cèl·lules pre-canceroses dels teixits epitelials de boca, gola i pulmons. 

- Alteracions òssies: inhibeix el creixement, dóna malformacions 
esquelètiques, augmenta la probabilitat de patir malalties en articulacions 
pel fet que obstaculitza la regeneració òssia.  

- Alteracions cutànies: provoca una hiperqueratinización, és a dir la pell es 
torna aspra, seca, amb escates (pell de gallina, pell de gripau), el cabell es 
torna trencadís i sec igual que les ungles. 

- Altres: cansament general i pèrdua de gana, pèrdua de pes, alteració de 
l'audició, gust i olfacte, alteracions reproductives. 

 

Toxicitat  

La hipervitaminosi A es refereix a un dipòsit anormal en l'organisme de grans 
quantitats de vitamina A (retinol). Normalment aquesta es dóna per la ingesta 
excessiva de suplements vitamínics. 

Hi ha diversos efectes adversos entre els que es destaquen:  

- Defectes en néixer: es dóna quan el suplement que té altes dosis de 
retinol s'ingereix durant un temps, diversos dies o setmanes i 
especialment durant el primer trimestre de l'embaràs. 

- Anormalitats en el fetge. 

- Densitat mineral òssia reduïda.  

- Desordres del sistema nerviós central. 

Els signes i símptomes de toxicitat o hipervitaminosi (excés de vitamina A) poden 
ser: Anorèxia, pèrdua de pes, vòmits i nàusees, visió borrosa, irritabilitat, 
hepatomegàlia, alopècia, migranyes, insomni, debilitat, poca força muscular 
amenorrea (cessament del període menstrual), hidrocefàlia i hipertensió craniana 
en nens.  

Un signe sense perillositat és la hipercarotenosis. El consum excessiu de 
verdures pot produir-lo. L'excés de carotens es diposita sota de la pell donant un 
color groguenc a palmell de les mans. Els beta carotens són considerats segurs 
generalment ja que no estan associats amb efectes adversos. La seva conversió 
a vitamina A disminueix quan els dipòsits d'aquesta en l'organisme són 
suficients. Només poden produir hipercarotenosis, la qual no és considerada 
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perillosa per a la salut. Quan es disminueix aquesta ingesta excessiva, el color de 
la pell es normalitza. 

S'han establert nivells d'ingesta màximes tolerables (tolerable upper intake 
levels: UL) per prevenir el reg de toxicitat amb vitamina A. Els efectes adversos 
s'incrementen a ingestes grans al nivell màxim tolerable. Aquests nivells no són 
aplicables en persónes que pateixen de malnutrició i que reben periòdicament 
vitamina A ni tampoc en individus que són tractats amb vitamina A per tractar 
diverses malalties com la retinitis pigmentosa. 

[http://www.zonadiet.com/] i [Vitaminas y minerales, H. Walji] 

 

Recomanacions relacionades amb la vitamina A  

- La vitamina A es manté estable a temperatures ordinàries de conservació i 
de cocció.  

- És relativament estable a la llum i a la calor però és destruïda per oxidació 
(en estar exposada al oxigen es perd vitamina). 

- La biodisponibilitat de carotens augmenta a través de la cocció (al dente) 
però quan la mateixa és excessiva produeix l'efecte contrari, és a dir, la 
disminueix considerablement.  

- El fregit d'aliments rics en vitamina A, en ser aquesta soluble en greix, els 
carotens i retinol passen al medi gras, perdent-se el contingut de vitamina 
de l'aliment a consumir. 

- Es recomana menjar verdures fresques ja que la deshidratació de les 
mateixes redueix la quantitat de carotens.  

- La presència de vitamina E i altres antioxidants també augmenta la 
biodisponibilitat de vitamina A.  

- Els vegetarians que no consumeixen productes lactis ni ous necessiten 
carotens per satisfer la seva necessitat de vitamina A. Per a això, és 
necessari que incloguin en la seva dieta diària com a mínim 5 porcions de 
fruites i vegetals preferint aquells de fulles verdes i fruites de color taronja 
o groc. 

- L'excés d'alcohol irrita el tracte digestiu i així inhibeix l'absorció de 
vitamina A. 

[http://www.zonadiet.com/] i [Guía de nutrición de la família, A. Burgess] 

 

4.4. El Fe2+ 

4.4.1. El ferro en l’alimentació 

El ferro està relacionat amb diferents funcions metabòliques com el transport 
d'oxigen, el metabolisme oxidatiu, el creixement cel·lular, reaccions redox i actua 
com a cofactor de certs enzims.  
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El ferro s'absorbeix al llarg de tot el tram de l'intestí però fonamentalment en el 
duodè i jejú pròxim, es transporta lligat a la transferrina pel flux sanguini, on 
posteriorment és emmagatzemat en forma de ferritina.  

D'altra banda, la via d'absorció del ferro-hemo és diferent. Des del punt de vista 
nutricional, el ferro és un dels elements més estudiats, ja que la seva deficiència 
és un dels majors problemes nutricionals en el món, l'anèmia, afectant el 30% 
de la població mundial.  

L'anèmia és deguda fonamentalment al consum de dietes pobres en carn o peix i 
riques en cereals i llegums que contenen altes concentracions de fitats (potent 
inhibidor de l'absorció del ferro). La deficiència en ferro és definida com un 
increment en protoporfirina, eritròcits lliure i un descens en la saturació de 
transferrina i de la ferritina sèrica. S'ha establert fa temps que la dieta és la 
millor via per equilibrar els requeriments diaris d'aquest element, en detriment 
d'ingesta de rajoles i comprimits.  

S'ha descrit la necessitat d'enriquir en ferro l’alimentació, però aquest 
enriquiment no està exempt de certs riscos, com són la sobrecàrrega crònica de 
ferro corporal, el desenvolupament de certs tipus de càncer, el bloqueig en 
l'assimilació d'altres elements essencials (Zn, Cu), afavorir el creixement de certs 
microorganismes infecciosos metalo-dependents, i induir reaccions d'oxidació. És 
per això la importància dels estudis encaminats a reduir la taxa neta d'addició de 
sals ferroses mitjançant un augment en les taxes d'absorció.  

D'altra banda, hi ha certes exigències i limitacions per escollir el tipus de ferro a 
afegir, com són organolèptiques, de biodisponibilitat, econòmiques i de seguretat 
alimentària. Les sals de ferro difereixen en la seva biodisponibilitat així com en 
les seves propietats prooxidants. En general, en l’alimentació, el ferro es 
suplementa com sulfat ferrós o gluconat ferrós. El sulfat ferrós ha demostrat 
tenir una biodisponibilitat acceptable, però té propietats prooxidants majors que 
el glicinat fèrric, fumarat ferrós o el succinat ferros. Altres compostos inerts, com 
el pirofosfat fèrric, són molt estables però són molt pobrament absorbits des de 
la dieta.  

Cal establir un compromís entre un efecte prooxidant limitat, una elevada taxa 
d'absorció i un cost econòmic assumible.  

[Desordenes nutricionales de la planta de Yuca, CIAT] 

4.4.2. El ferro 

La vida sobre la Terra es va generar en un ambient lliure d'oxigen, on grans 
concentracions de ferro es mantenien en la seva forma reduïda (Fe2+) que 
intervenia en processos biològics essencials. Posteriorment, en un ambient 
aeròbic, la majoria dels organismes van morir i només van sobreviure aquells 
que havien desenvolupat dos mecanismes essencials: 

a) defenses contra els radicals lliures de l'oxigen i 

b) una estratègia per solubilitzar el ferro 
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Taula 3. Processos biològics en els que intervé el Ferro 

 

El ferro està present en la dieta tant en forma de compostos hemo, com de ferro 
no hemínic. Ambdues formes, però especialment el ferro no hemínic depenen per 
a la seva absorció d'un gran nombre de factors relacionats amb la dieta i amb 
l'individu  

Agents complexants presents naturalment en la dieta, com sucres, aminoàcids, 
àcid ascòrbic i glicoproteïnes poden formar complexos amb ferro mantenint-lo en 
una forma soluble i afavorint la seva absorció, mentre que fitats, fosfats, 
carbonats, oxalats, bicarbonats, els components del te i la fibra dietari uneixen 
ferro formant complexos relativament insolubles i resulten en una disminució de 
l'absorció  

El ferro és transportat en sang unit a proteïnes específiques: transferrina i 
lactoferrina. A través de processos mediats per receptors específics s'incorpora a 
la cèl·lula, on s'emmagatzema formant un complex estable amb la ferritina. En 
les cèl·lules dels mamífers hi ha una segona forma d'emmagatzematge, la 
hemosiderina, que es troba essencialment en els lisosomes.  

També s'ha trobat ferritina circulant en plasma humà, l'origen i funció està en 
discussió. A més, dins de la cèl·lula, s'ha descrit un pool de ferro en trànsit, 
definit com el ferro que es troba al citosol unit a compostos de baix pes 
molecular, la naturalesa exacta és desconeguda però es proposa que inclouria 
substàncies com ara ATP, GTP, ADP, citrat, etc.  

La concentració de ferro com pool en trànsit en les cèl·lules de mamífers s'estima 
en 1 mM com a màxim i constitueix una forma de ferro capaç d'intervenir en 
reaccions químiques.  

Com s'estableix una sobrecàrrega de ferro?  

Els animals incorporen ferro a través d' la dieta mitjançant un mecanisme que 
involucra absorció a nivell intestinal. No estan descrits mecanismes d'excreció de 
ferro, sinó que simplement s'elimina a través del recanvi de cèl·lules epitelials de 
l'intestí, pell, suor, femta (en part procedent de la bilis), orina i, en el cas de les 
dones, sagnat menstrual. 

La captació intestinal de ferro està regulada pel contingut total de ferro en el cos 
i la velocitat de la eritropoesi, però la manera com es comuniquen les necessitats 
de ferro a la mucosa intestinal no es coneix amb precisió. 

Proces Lloc d’acció del Ferro 

Síntesi d’ADN Ribonucleòtid reductassa 

Síntesis de ARN ARN polimerassa 

Transferència d’electrons Citocroms, hidrogenassa, ferredoxina, 
succinat dehidrogenassa 

Metabolisme de l’oxigen Catalassa, oxigenassa, peroxidassa. 

Cicle de Krebs Aconitassa 

Resposta immune Activació de linfocits T; Funció de 
neutròfils, natural killers i linfocits B, 
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L'acumulació de ferro en l'organisme generalment està associada a alteracions 
en l’ ingrés del metall.  

[Manual de nutrición y dietética, d. Bellido] 

Taula 4. Principals condicions que originen excés de ferro en l'organisme. 

Via   

Excessiu ingrès de 
Fe per la via 
intestinal 

Elevat Fe en la dieta 

Augment d’absorció amb 
ferro normal en la dieta 

- Ingestió accidental de 
tabletes de ferro 

- Us de recipients de ferro 
per aliments 

- Excessiu consum de carns 
vermelles 

- Excessiva fortificació 
d’aliments 

- Excessiu consum d’alcohol 

- Excessiu consum d’àcid 
ascòrbic  

- Deficiència pancreàtica de 
CHO3

- 

Ingrès de Fe per 
via parenteral 

Transfucions endovenoses 
múltiples 

Administració de ferro 
“dextrà” o altres formes 

Inhalació de ferro Treballar en mines de ferro, 
soldar o pulir acer 

Pintar amb pols d’oxid de 
ferro 

Treballar amb asbests 

Fum del tabac 

Error en el 
compartiment del 
ferro 

Lliberació del Fe 
emmagatzemat en hepatocits 
per dany causat per hepatitis 

Lliberació del Fe d’eritròcits 
en malalties hemolítiques 

Supressió de la asimilació 
cel·lular del Fe plàsmic per 
l’acció dels alcaloides de 
Catharanthus. 

Dismunució de la 
excreció normal de 
ferro en les dones 
premenopàusiques 

Histerectomia 

Ingestió d’altes dosis 
d’anticonceptius orals 
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Resulten particularment susceptibles a la sobrecàrrega de ferro dels individus 
que pateixen hemocromatosi idiopàtica primària (HH). Aquesta es tracta d'una 
malaltia hereditària autosòmica recessiva, on es troba disminuïda la capacitat de 
controlar l'absorció de ferro a causa d'un defecte en l'expressió de la proteïna 
que regula la seva incorporació en les cèl·lules de la mucosa intestinal. 

La freqüència a la població de portadors (heterozigots per HH) és de 8-10%, amb 
una proporció de homozigots de 0,3-0,8% 3. No obstant això, en l'actualitat, els 
casos de sobrecàrrega de ferro estan incrementant-se, especialment en països 
on el ferro hemínic és lliurement consumit i on hi ha una varietat de pràctiques 
culturals iiatrogèniques que afavoreixen la sobreadquisició de ferro inorgànic.  

Als Estats Units el nombre de persónes que adquireix ferro en excés és estimada 
en 30 milions. Se suposa que el 25% del ferro dietari deriva d'aliments 
processats deliberadament fortificats amb ferro (farina, cereals, llet, pols per 
prepara sucs, patates fregides, caramels, vegetals congelats i peixos), de tal 
manera que en alguns casos una única porció de cereals conté el 100% de la 
ingesta diària recomanada (18 mg Fe/dia). 

[http://catarina.udlap.mx] 

4.4.3. El ferro i els radicals lliures  

El ferro conté electrons desaparèixer i pot ser considerat com un radical. 
L'oxidació de Fe2+ condueix, a través de la pèrdua d'un electró que és rebut per 
l'oxigen, a la formació d'O2-. La generació d'O2- dóna origen a H2O2, que pot 
reaccionar amb Fe2+ i produir  OH, d'aquesta manera el ferro és un catalitzador 
adequat a la producció d'intermediaris de la reducció parcial de l'oxigen d'alta 
reactivitat. 

Fe2+ + O2  � Fe3 + O2
-.  

 
2 O2

-. + 2 H+
�

  H2O2 + O2  
 
Fe2+ + H2O2 � OH. + Fe3+ + OH  

Entre les reaccions químiques- ferro dependents, aquelles relacionades amb la 
peroxidació de lípids han estat àmpliament estudiades. Com espècies 
responsables de la iniciació de les reaccions en cadena s'han proposat tant al 
·OH, com a ferro-oxo-espècies, com ara l'ió perferrilo (Fe2+-O2 � Fe3+-O2-), l'ió 
ferrilo (FeO2+) o el complex Fe2+-O2-Fe3+. En l'etapa de propagació el ferro 
intervé incrementant la velocitat d'oxidació de lípids a través de la conversió dels 
hidroperòxids lipídics (ROOH) a radicals alcoxilos (RO·) o peroxil (ROO·)  

ROOH + Fe2+  � RO. + OH- + Fe3+  
ROOH + Fe3+ � ROO. + H+ + Fe2+ 

Les dues conseqüències fonamentals de la peroxidació de lípids són:  

a) Distorsió i/o ruptura de membrana, el que altera la permeabilitat de la 
mateixa i produeix canvis en l'activitat dels enzims dependents de lípids  

b) La toxicitat dels peròxids lipídics i seus productes de ruptura. 

S'ha observat que la peroxidació precedeix o acompanya el dany cel lular en 
moltes patologies i el mal als fosfolípids de les membranes dels orgànuls seria el 
mecanisme unificador subjacent en moltes de les teories propostes per tal 
d'explicar els efectes descrits en teixits sotmesos a sobrecàrrega de ferro.  
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En el cas de les proteïnes, el procés fonamental és l'oxidació d'aminoàcids que 
condueix a alteracions estructurals i funcionals. L'oxidació de proteïnes 
catalitzada per metalls ha estat identificada com una modificació post-
translacional covalent que pot ser important en alguns processos fisiològics i 
patològics com ara l'envelliment, el recanvi intracel·lular de proteïnes, l'artritis i 
les malalties pulmonars.  

Els àcids nucleics també han demostrat ser susceptibles a l'atac produït per 
espècies actives de l'oxigen produïdes en reaccions catalitzades per ferro. Atès 
que en casos de HH la patologia associada més freqüent és el carcinoma primari 
de fetge (freqüència = 24%), no es descarta que el ferro en excés podria actuar 
danyant bases de l'ADN.  

A la llum dels coneixements actuals sobre la química del ferro, la seva relació 
amb l'oxigen i el metabolisme dels radicals lliures derivats, els estudis sobre el 
paper del ferro en la salut humana es focalitzen tant en el potencial efecte de 
l'excés de ferro, i com en els problemes associats a la seva deficiència, que han 
estat centre d'atenció durant les últimes 6 dècades. 

[www.saludpr.com] 

 

4.5. Estat de l’art sobre les vitamines 
A l’any 2008, Z. Maksimovis va fer un estudi sobre l'activitat antioxidant de 
l'herba de Ambrosia artemisiifolia L. amb un extracte del 70% amb acetona en 
extractes aquosos. 
Asteraceae va ser avaluat pel que fa al total de flavonoides i polifenols. L'activitat 
antioxidant va estar avaluada per dos utilitzats en els assaigs in vitro, basats en 
la determinació de ferro de reducció poder antioxidant (assaig FRAP) i DPPH 
capacitat atrapats de radicals lliures (assaig DPPH), en contra butilhidroxitolueno 
(BHT), àcid ascòrbic i la quercetina, que van ser utilitzades com a substàncies de 
control positiu.  
Els resultats d'ambdues proves antioxidants va mostrar que el material vegetal 
expressar una gran activitat (DPPH IC50 = 27,6 g/mL; valor FRAP 2.37mmol Fe2, 
que s'atribueix tant a aglyca flavonoides i glucòsids s'assembla, segons el que 
verificat per dot-blot TLC anàlisi . 

 
També en aquest any, M. Michalski, C. Calzada, A. Makino, S. Michaud, van fer 
un estudi sobre el que es parla de la informació sobre l'oxidació de lípids en la 
llet materna emmagatzemada i en fresc en comparació amb els preparats per a 
lactants.  
L'objectiu d’aquest article és avaluar la n-6 i n-3 PUFA en l'oxidació d'aquestes 
llets mitjançant la mesura del contingut  en 4-hidroxinonenal (4-HNE) i 4-
hydroxyhexenal (4-HHE).  
Les mostres de llet humana (n = 4), obtinguts a partir de mares voluntàries, es 
van analitzar fresca i després d'1 setmana a 48 graus o 24 hores a 188ºC. Els 
mètodes que es van utilitzar per mesurar la vitamina E i malondialdehid (MDA) 
van ser l’HPLC i perfil d'àcids grassos per CG. El HHE-i 4-HNE continguts 4 es van 
mesurar per GC-MS.  
Els preparats per a lactants (n = 10) van ser provats, la seva mida de les gotes 
de greix es va determinar per difusió de llum làser i observat per microscòpia de 
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rastreig làser confocal. mostres de llet humana conté 31,0 l 6,3 g/L de lípids i 
1,14 i 0,26 mg/L de vitamina E.  
Els resultats obtinguts van ser que les gotes de greix van ser menors en els 
preparats per a lactants que el reportat en la llet humana. El (4-HHE/n-3 AGPI) 
va ser de 0,19 l 0,01 lg/g en la llet humana fresca (sense canvis després d'un 
emmagatzematge) davant l 3,6 3,1 lg / g en les fórmules en pols dissolt i l 4,3 
3,8 lg/g en els preparats líquids. (4-HNE/n-6 AGPI) va ser de 0,004 l 0,000 lg/g 
en la llet fresca (0,03 l 0,01 lg/g després d'un emmagatzematge) davant l 1,1 
1,0 lg/g en els preparats en pols dissolt i l 0,2 0,3 lg/g en el líquid fórmula. Els 
preparats per a lactants també contenien més MDA que la llet humana. Els n-3 
PUFA van ser més propensos a l'oxidació de n-6 PUFA. Si els nivells de llindar de 
4-HHE i 4-HNE seria un problema de salut ha de ser dilucidat. 

 
D. Liu, A. Colina, Y. Kakuda i S. Jun en el mateix any, van escriure aquest article, 
en el qual es va estudiar com l'activitat biològica del licopè podia ser millorada 
per la presència d'aquests antioxidants actius com ara el beta carotè, vitamina E 
i vitamina C. Pel fet que molts d'aquests antioxidants naturals es consumeixen 
junts en els aliments, el potencial d'interaccions sinèrgiques és alta en la dieta 
humana.  
L'objectiu d'aquest estudi va ser determinar quines concentracions i 
combinacions d'antioxidants, entre licopè, vitamina E, vitamina C i beta-carotè 
són capaços de produir efectes sinèrgics d'antioxidants, sobre la base de 
l'alimentació dels productes a base de tomàquet.  
Les solucions de les capacitats de compactació de licopè , la vitamina E, vitamina 
C i beta-carotè, sols i en diverses combinacions es van mesurar utilitzant el 
mètode dels radicals lliures 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH). Es van utilitzar tres 
nivells diferents de cada antioxidant. Una comparació de la capacitat de 
compactació (activitat antioxidant) de les combinacions d'antioxidants a la suma 
aritmètica de les capacitats dels antioxidants individuals es va utilitzar per 
calcular els efectes sinèrgics (SE) entre els antioxidants.  

Els resultats van mostrar que la barreja que va presentar el major SE va ser la 
solució que combina el licopè (15 mmol/L), vitamina E (5,0 mmol/L), vitamina C 
(0,16 mmol/L), i b-carotè (10.83 mmol/L). Els resultats suggereixen que la 
propietat antioxidant d'aquesta combinació va ser substancialment superior a la 
suma dels efectes antioxidants individuals, i aquestes interaccions poden 
augmentar l'eficàcia antioxidant dels antioxidants naturals. Els resultats podrien 
servir de guia en la formulació i desenvolupament de productes d'aliments 
funcionals que tenen alt potencial antioxidant. 

 

L’any següent, al 2009, I. Alvarez, J. De la fuente, V. Cañeque, S. Lauzurica,C. 
Pérez i  M.Díaz, van fer un estudi en el qual, en aquest projecte, s’estudia l'efecte 
de la suplementació amb vitamina E sobre la composició d'àcids grassos durant 
l'emmagatzematge de carn de xai envasats en un major contingut d'oxigen en 
atmosfera modificada.  
Els xais van ser alimentats amb dietes suplementades amb quatre nivells de 
vitamina E (0, 250, 500 i 1000 mg acetate-R-tocopherol/kg pinsos). Les llesques 
de M. longissimus dorsi van ser empacades en un major contingut d'oxigen en 
atmosfera modificada (70% de O2: 30% de CO2) i emmagatzemats a 2 (1 ° C 
en la foscor durant 14, 21, i 28 dies). 
Els resultats que es van obtenir, van ser: 
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Les no suplementades (Grup dels E0) van mostrar un increment en els àcids 
grassos saturats (AGS) i àcids grassos mono insaturats i una reducció dels àcids 
grassos poliinsaturats (PUFA) en àcids grassos totals. La proporció de AGS i AGP 
es va mantenir sense canvis en els grups suplementats (E250, E500 i E1000).  
La suplementació amb 250 mg d'acetat-Rtocopherol/kg de pinso va prevenir 
l'oxidació dels PUFA en els lípids totals i en la fracció de lípids polars, mentre que 
500 mg acetate-R-tocopherol/kg alimentació era necessària per evitar l'oxidació 
dels PUFA en àcids grassos lliures .  
Com a complement de vitamina E no només inhibeix l'oxidació de lípids, sinó 
també mantenir-[valor nutricional d'àcids grassos essencials, àcid linoleic (C18: 
2n-6) i àcid linolènic (C18: 3n-3), i beneficiosos àcids grassos, l'àcid 
eicosapentaenoic (C20: 5n- 3) i àcid docosahexaenoic (C22: 6n-3)] durant el 
període d'emmagatzematge. 

 
Al mateix any,  J. Iglesias, M. Pazos, M. Andersen, L. Skibsted i I. Medina van fer 
un estudi sobre el qual s’estudia l’efecte de l’addició d’àcid cafeic. 
Els resultats són que en una emulsió d'oli de blat de moro en aigua amb l'addició 
d'àcid cafeic (Caf-OH) i R-tocoferol (RTOH), Caf-OH resulta ser molt actiu en 
retardar l'oxidació de lípids sense afectar significativament la cinètica de 
degradació de R-Toh . En canvi, més CAF al múscul de peix retarda tant la 
degradació dels R-Toh endògena i la propagació de l'oxidació lipídica, Els 
mètodes utilitzats, han sigut mesurar  l'índex de peròxids (PV) i l'àcid 
tiobarbitúrico substàncies reactives (TBARS), amb efectes cada vegada més gran 
amb l'augment de Caf-OH(55,5-555,1 mmol/kg).  
La ressónància de l’espín electró (ESR) va confirmar una major capacitat de Caf-
OH per regenerar R-Toh a través de la reducció de la R-tocofe radical en 
comparació amb altres derivats de l'àcid cinàmic (o-cumàric, ferúlic i àcids 
clorogènic). La degradació del ascorbat endogen (Asch-) es va accelerar a major 
concentració de Caf-OH en el teixit dels peixos, el que suggereix un paper de 
Asch, en la regeneració de Caf-OH.  
Aquests resultats van indicar que el mecanisme antioxidant de Caf-OH implica la 
protecció de les seves pròpies R-Toh localitzats a les membranes de teixit on 
s'inicia l'oxidació de lípids i, al mateix temps, la regeneració de Caf-OH pel Asch 
endògena. Aquests efectes combinats van donar com a resultat una protecció 
antioxidant més forta davant l'oxidació de lípids, afavorint, com a punt final, la 
protecció dels R-Toh, que es proposa com l'última defensa del múscul de peix 
davant l'oxidació de lípids. 

 
J. Chen, J. Shi, L. Macnaughton, Y. Kakuda, S. Xue i M. Zhang també al 2009, 
van fer un estudi sobre el licopè, un antioxidant molt potent present en fruites i 
verdures, és el més eficient desactivador de l'oxigen atòmic entre els 
carotenoides.  
Hi ha altres antioxidants naturals com ara els carotenoides, vitamina C, 
tocoferols i polifenols en les fruites i verdures que es consumeixen junts, i que 
per tant tenen el potencial d'interaccions sinèrgiques. Els efectes sinèrgics es van 
determinar per la combinació de licopè amb altres antioxidants (vitamina E, 
vitamina C, beta-carotè) en diverses proporcions. Els mètodes utilitzats van ser, 
el DPPH i el HPLC. 
Es va observar un efecte sinèrgic quan els quatre antioxidants presents de forma 
alterna en l'activitat licopè d'alta. Un efecte sinèrgic també es va observar quan 
la vitamina E i vitamina C van ser utilitzats de forma alterna en alta 
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concentracions de vitamina E. Sembla que els percentatges de combinació i un 
coeficient de concentració d'aquests antioxidants tenen efectes per millorar 
l'activitat antioxidant, en comparació amb el compost aïllat, el que suggereix que 
les combinacions similars en la dieta o en els aliments funcionals puguin 
proporcionar major benefici per a la salut. 

 
Un any més tard, al 2010, R. García, A. Carrasco, C. Oliveras, A.  Vázquez, J. 
Menéndez, A. Segura, van realizar un estudi en el qual, es parla sobre els àcids 
fenòlics derivats-benzoic (-hidroxibenzoico àcid p,-hidroxibenzoico àcid 3,4, l'àcid 
vainillat, àcid siringa i àcid gàl·lic) i la epicatequina galat de polifenols i de 
epigalocatequina (EGCG). 
Aquests,  van ser avaluats per la seva eficàcia en la regeneració de R-tocoferol 
de R -tocofe radical en comparació amb palmitat d’ascorbilo, que es coneix per 
regenerar el R-tocoferol. Per aquest projecte es va utilitzar el mètode DPPH. 
Es van fer unes solucions en etanol dels compostos fenòlics, i es van afegir a un 
mitjà d’hexà homogenis que continguin R-tocofe radicals generats per la reacció 
de la I-tocoferol en excés molar de radical 1,1-difenil-2-picrilhidrazil, i els 
radicals R-tocofe vas ser supervisats per espín de l'electró  en l'espectroscòpia de 
ressónància.  
Els resultats que es van obtenir, van ser que, Hidroxibenzoico àcid p, àcid 
vainilla, i l'àcid siringa (400 MI) no van mostrar un efecte significatiu en la 
concentració de radicals tocofe-R (0,6-0,7 IM). En canvi, l'àcid 3,4-
hidroxibenzoico i àcid gàl·lic van ser capaços de reduir la concentració de 
radicals-tocofe un 16 i un 64% R, respectivament.  
L’epicatequina va  mostrar una reducció de palmitat d’ascorbilo i  els radicals 
tocofe similars a l'àcid gàl·lic i el EGCG R van ser els més efectius, la reducció de 
R-tocofe completament radical en una concentració molt més baixa fenòlics (66,7 
IM). Els mols de radical R-tocofe reduït per mol de palmitat d’ascorbilo (0,93), 
EGCG, àcid gàl·lic i la epicatequina han estat determinades, i el logaritme 
d'aquestes proporcions va mostrar una relació lineal negativa amb la dissociació 
d’entalpies d'enllaç de l'enllaç OH dels compostos fenòlics. La capacitat relativa 
per reduir radicals R-tocofe es va trobar que el palmitat de ascorbilo (2142)> 
EGCG (151) àcid gàl·lic>epicatequina . 
 
L. Lizcano, F. Bakkali, M. Ruiz i J. Ruiz, al mateix any, van estudiar el resum de 
fenols totals i el contingut de flavonoides, de dinou plantes amazòniques i es van 
determinar les seves activitats relacionades amb antioxidants.  
Els extractes de la fulla de la planta, escorça, arrels, fruites i/o mare van ser 
preparats com infusions, ja que s'utilitzen tradicionalment en la medicina 
popular. Els fenols totals van variar des 0,8-22,2 mg d'àcid gàl·lic equivalents/g i 
flavonoides 0,0-10,2 catequina equivalents mg/g. Els mètodes que es van 
utilitzar van ser, Folin-Ciocalteau i mètodes colorimètrics de clorur d'alumini.  
Es van observar diferències en el contingut de flavonoides i  fenols en el pla 
orgànic, el full de presentar valors més grans que els de la tija. Tots els extractes 
mostrar diferents graus d'activitat antioxidant amb TEAC, el 1,1-117,4 i ORAC, 
7,8-359,1 mols equivalents Trolox/g.  Aquests valors es correlaciona amb el 
fenol contingut total (r2 = 0,90) i contingut de flavonoides (r2 = 0,70 per TEAC, r2 
= 0,76 per ORAC). L’escorça va mostrar elevades activitats antioxidants, el que 
presenta prometedores fonts de plantes a la medicina. 
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4.5.1. Hipòtesis de partida 

Hi ha hagut molts estudis sobre els efectes antioxidants de vitamines en 
diferents aliments i concentracions, per tal de poder observar l’efecte sinèrgic 
d’aquests. 

En la hipòtesi de partida es considera que, en l’extracte del te blanc, afegint 
diverses quantitats de vitamina E i vitamina A, i amb un prooxidant com és el 
Fe2+ i poder trobar la millor correlació entre aquests. 
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CAPÍTOL 5: OBJECTIUS 

Amb la hipòtesis de partida, podem arribar a determinar els objectius del 
projecte. 
 

1. L’objectiu principal d’aquest projecte és determinar la capacitat antioxidant 
del té blanc amb diferents concentracions de vitamina E, combinant-la 
amb diferents concentracions de vitamina A i amb un prooxidant, el Fe2+, 
per tal de poder veure quina és la seva reacció, utilitzant per a això 
diferents mètodes d’estudi. 

2. Estudiar la quantitat de polifenols i epicatequines que es van extraient 
mitjançant l’extracció per esgotament, mitjançant el mètode d’HPLC i 
cromatografia en capa fina. 

3. Millorar els mètodes d’extracció respecte a antics projectes, utilitzant 
altres dissolvents.  

4. Determinar, amb els pertinents estudis, quina és la concentració idònia de 
cada un dels components. 

5. Comparar l’extracció feta amb aigua amb diferents dissolvents, com el 
metanol i l’acetona, per tal de comprovar amb quin s’extrau més quantitat 
d’epicatequines i polifenols. 
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CAPÍTOL 6: MATERIAL 

I MÈTODES 

Es mostren els diferents mètodes que s’utilitzaran en el projecte. 

6.1. Extracció per esgotament 
 

6.1.1. Material i màquines 

Balança, molí de cafè, agitador magnètic, rotavapor, roveta (100 i 60 mL), vas 
de precipitats (100 mL), erlenmeyer (200 mL), embut Buckhner, Kitasato, baló, 
peu i nou, iman, paper de filtre, eppendorf, paper d’alumini, cronòmetre i 
material bàsic de laboratori. 

6.1.2. Reactius 

Aigua pura (Milli-Q), obtinguda de la màquina millipore. 

6.1.3. Procediment 

Es tritura una quantitat de té blanc amb el molí de cafè. Amb la balança es pesen 
aproximadament 10 gr. 

Es posa 100 mL d’aigua Milli-Q fins que arribi a una temperatura aproximada de 
100ºC, es mesura el volum exacte amb la proveta, i es posa a agitar amb el té i 
l’iman (protegit de la llum amb l’ajuda del paper d’alumini) durant exactament 5 
minuts. 

Es prepara el muntatge per filtrar, amb el peu i la nou, subjectat al kitasato, es 
connecta a la trompa d’aigua. 

Una vegada passats els 5 minuts d’agitació es procedeix al filtratge. S’aboca el 
contingut de l’erlenmeyer al kitasato, fins que es sequi el sòlid.  

Es torna a mesurar  100 mL d’aigua Milli-Q i es calenta fins als 100ºC, es torna a 
mesurar els mil·lilitres,  i s’afegeix a l’ernelmeyer on teniem el te restant de la 
filtració. 

Aquest procés es repeteix fins que el filtrat quedi sense color. 
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6.2. Emulsions 
 

6.2.1. Material i màquines 

Gel, paper d’alumini, vasos de precipitats (100mL), kitasato, col·lumna amb boca 

esmerilada, erlenmeyer (250 mL), embut alemany, soport amb pinça i nous, 

estufa, dessecador, vials, pipetes, puntes, bomba d’oli, màquina d’ultrasons. 

6.2.2. Reactius 

Alúmina, oli de girasol, Emulsionant (Tween-20) i Aigua milliQ, obtinguda de la 
màquina millipore. 

 

6.2.3. Procediment 

Filtrat de l’oli 

 

Secar l’alúmina a l’estufa durant 24 h a 200ºC. 

Omplir la col·lumna amb la alúmina seca. 

Protegir de la llum solar utilitzant el paper d’alumini. 

Fer el montatge amb la bomba de filtrat, el kitasato, l’erlenmeyer i la col·lumna 
amb el material de soport. 

Afegir l’oli amb l’ajuda de l’embut. 

Una vegada hagi acabat el procès, repetir si es necessari (depenent del color de 
l’oli filtrat). 

Aquest oli s’ha d’emmagatzemar a -80ºC. 

 

Preparat de l’emulsió mare 

Mesclar 12,42% d’oli filtrat, 0,62% de Tween-20 i el 86,95% d’aigua MiliQ en 
fred (amb l’ajuda del gel) mitjançant la màquina d’ultrasóns. 

 

 

Preparat de l’emulsió amb la mostra 

Preparar els vials necessaris, tres per cada mostra més tres per al control. 

Cada vial ha de contenir el 80,5% de emulsió mare preparada, el 7,5% de 
l’extracte de cada mostra y el 12% d‘aigua 
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Afegir, en funció de la quantitat d’extracte de cada mostra i la quantitat 
d’emulsió final necessàries, els grams exactes de cada component per aconseguir 
en cada vial el percentatge necessari. 

6.3. TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity) 

6.3.1. Material i màquines 

Espectrofotòmetre, impressora, bany termostàtic, cronòmetre, cubetes (4,5 mL), 
micropipeta (10-100µL), Pipetes (1-5mL), puntes, suport eppendorfs, parafilm i 
material bàsic de laboratori. 

6.3.2. Reactius 

PBS (Phosphate Buffered Saline), ABTS (Peroxodisulfato de dipotasio con 2,2'-
Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)diammonium salt), Trolox  97% 
(6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic Acid). Aquests productes 
són proporcionats per Sigma-Aldrich i Panreac Química S.A. 

Aigua pura, obtinguda de la màquina Millipore. 

6.3.3. Procediment 

Programar la lectura a 734 nm  

Diluir l’ABTS. + Amb PBS (pH = 7,4) fins a obtenir una absorbància de 0,70 (± 
0,02) a 734 nm  

Posar el bany termostàtic a 30 º C amb les cubetes buides  

En les cubetes de plàstic s'afegeixen 2 mL de la dissolució que conté el radical 
catiònic ABTS a la concentració adequada  

Llegir el blanc (PBS); Seguidament llegir l'absorbància inicial de les cubetes  

Iniciar el cronòmetre  

Una vegada llegides totes les cubetes afegir una proporció de 1:5 µL de mostra 
cada 30 o 20 segons (depenent del numero de mostres (300/3+nºmostres) 

Als 5 minuts començar a llegir les cubetes per ordre d'addició.  

Anotar els resultats. 

 

6.3.4. Càlculs 

El percentatge d'inhibició dels blancs i de cada mostra es calcula segons les 
següents expressions: 

 

 

100·%
o

so

t

tt
LANCinhibicióB

−=

LANCinhibicióB
t

tt
OSTRAinhibicióM

o

so %)100·(% −−=



Eva Cases Llunart  

 - 44 - 

 

 

 On:  

t0: valor de l'absorbància inicial a 734 nm  

t5: Valor de l'absorbància als 5 minuts a 734 nm  

Els equivalents en mols de Trolox per unitat de volum són funció lineal dels 
percentatges d'inhibició. Mitjançant un calibratge previ amb patrons de Trolox 
s'obté la recta de regressió que permet obtenir la concentració de Trolox 
corresponent. 

 

6.4. Polifenols totals 

6.4.1. Material i màquines 

Espectrofotòmetre, bany termostàtic, cubetes, motlle, micropipeta (10-100µL), 
Pipetes (1-5mL), puntes, suport eppendorfs i material bàsic de laboratori. 

 

6.4.2. Reactius  

Reactiu Folin-cicloteau; carbonat de sodi anhidre. Subministrats per Panreac 
Química S.A. 

Aigua pura (milliQ) obtinguda de la màquina Millipore. 

 

6.4.3.  Procediment 

Col·locar les cubetes en una placa  

Afegir una proporció 1:10 µL de mostra a cada cubeta (per duplicat)  

Si s'espera un baix contingut de polifenols totals es pot incrementar aquesta 
quantitat realitzant una correcció en el volum d'aigua pura afegida. 

Afegir una proporció 1:10 µL d'aigua pura (per al blanc)  

Afegir una proporció 1:6,25 de reactiu Folin (diluïts en 1:2 µL d'aigua pura i 
1:2,08 µL de carbonat de sodi al 20% (m / m).)  

S’agiten les cubetes i s'incuben 1h a temperatura ambient protegides de la llum 
Transcorregut el període de reacció afegir una proporció de 1:0,74 µL d'aigua 
pura i llegir l'absorbància de cada cubeta a 2 longituds d'ona: 764 i 766 nm. 

6.4.4.  Càlculs 

El contingut en polifenols totals s'expressa com equivalents en mil·ligrams (mg) 
d'equivalents àcid gàl·lic (GAE) per litre de mostra (ppm). Els equivalents en mg 
d'àcid gàl·lic per unitat de volum són funció lineal de l'absorbància a 764-766 
nm. Mitjançant un calibratge previ amb patrons d'àcid gàl·lic s'obté la recta de 
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regressió que permet obtenir la concentració d'àcid gàl·lic associada a una 
determinada absorbància. 

 

 

6.5. DPPH(1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl radical) 
Aquest mètode es basa en la reducció del radical DPH pels antioxidants de la 
mostra [Brand- Williams et al., 1995]. Aquest radical presenta una coloració 
púrpura, amb un màxim d’absorbància a 515 nm. La desaparició d’aquesta 
coloració indica l’activitat antioxidant de la mostra analitzada. 

6.5.1. Material i màquines 

Espectrofotòmetre Hewlett Packard 8524A. 

 

6.5.2. Reactius 

 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (radical DPPH) i  Metanol. 

6.5.3. Procediment 

- Pesar 25,6 mg de radical DPPH i diluir-lo fins els 100 mL amb metanol i 
posteriorment diluir-ho 1:10amb metanol. 

- Afegir-hi una proporció de 1:10 de mostra (en el cas del blanc, s’afegeix 
metanol). 

- Afegir una proporció de 9:10 de la dil·lució 1:10 de DPPH i agitar-ho. 

- Realitzar una lectura a 515 nm (lectura a t=0) 

- Passats 60 minuts, realitzar una segona lectura a 515 nm (a t=60). 

 

 

 

6.6. Residus generats al laboratori 
La perillositat de molts dels productes químics que manipulem, fa que aquests 
hagin de ser emmagatzemats contemplant determinades precaucions i mesures 
de seguretat. Els productes químics perillosos han de ser emmagatzemats tenint 
en compte la incompatibilitat química entre ells, les condicions ambientals 
segures (calor, humitat ....). Hem de gestionar les quantitats que necessitem i 
optimitzar les quantitats emmagatzemades. S'ha de preveure les possibles fuites 
i vessaments mitjançant la implantació de mesures adequades com cubetes, 
materials de recollida, etc. En el cas de materials inflamables s'haurà de disposar 
de les mesures de prevenció i protecció contra incendis. 
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6.6.1. Recollida de residus químics 

Els residus es recolleixen en els contenidors adequats, tenint en compte les 
seves propietats físiques i químiques. 

 

Grup 1: Dissolvents halogenats clorats 

Grup 2: Dissolvents no halogenats clorats 

Grup 3: Solucions aquoses 

Grup 4: Àcids concentrats 

Grup 5: Olis 

Grup 6: Sòlids 

Grup 7: Especials 

 

6.6.2. Dissolvents halogenats clorats 

Són els productes líquids orgànics que contenen més del 2% d’algun halogen. Es 
tracten de productes tòxics i irritants, i en algun cas de cancerígens. S’inclueixen 
en aquest grup mescles de dissolvents halogenats i no halogenats. 

Alguns exemples són: Clorur de metilè, bromoform, fenol, cloroform, etc. 

 

6.6.3. Dissolvents no halogenats 

Es classifiquen aquí els líquids orgànics inflamables que continguin menys d’un 
2% en halògens. Són productes inflamables i tòxics, i entre ells, es poden citar 
els alcohols, aldehids, amides, cetones, esters, glicols, hidrocarburs alifàtics, 
hidrocarburs aromàtics i nitrils. 

Es important evitar mescles de dissolvents que siguin immiscibles, ja que 
l’aparició de fases diferents dificulta el tractaments posterior. 

 

 

6.6.4. Dissolucions aquoses 

Aquest grup correspon a les solucions aquoses de productes orgànics e 
inorgànics. Es tracta d’un grup molt ampli que engloba a solucions aquoses 
inorgàniques (bàsiques, de metalls pesats i altres solucions aquoses) i 
orgàniques. 

 

6.6.5. Àcids 

Corresponen a aquest grup els àcids inorgànics i les seves solucions aquoses 
concentrades (més del 10% en volum). S’ha de tenir en compte que la seva 
mescla, en funció de la composició i la concentració, pot produir alguna reacció 
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química perillosa amb despreniment de gasos tòxics i increments de la 
temperatura. Per a evitar aquest risc, abans de fer mescles d’àcids concentrats 
en un mateix envàs, s’han de realitzar unes proves amb petites quantitats, i si no 
s’observa reacció, es pot dur a terme la mescla. 

 

6.6.6. Olis 

Aquest grup correspon als olis minerals derivats d’operacions de manteniment, i 
en el seu cas, de banys calefactors. 

 

6.6.7. Sòlids 

Es classifiquen en aquest grup els productes químics en estat sòlid de naturalesa 
orgànica e inorgànica i el material d’un sol us contaminat amb productes 
químics. No pertanyen a aquest grup els reactius purs obsolets en estat sòlid (del 
grup 7). 

 

6.6.8. Especials 

A aquest grup pertanyen els productes químics, sòlids o líquids, que, per la seva 
elevada perillositat, no han de ser inclosos en cap dels altres grups, així com 
reactius purs obsolets o caducats.  

Aquests productes no s’han de mesclar entre si ni amb reactius d’altres grups.  

Alguns exemples, són: oxidants forts, compostos molt reactius, pirofòrics, molt 
tòxics i compostos no identificats. 

 

6.6.9. Incompatibilitat entre productes químics 

Els productes que poden reaccionar entre si de forma violenta no s’han 
d’emmagatzemar  conjuntament, especialment a partir de certes quantitats. En 
cas d’incendi, caigudes, trencaments o qualsevol altre tipus d’incident, els 
envasos o embalatges poden resultar danyats i els productes que contenen 
poden entrar en contacte i produir reaccions perilloses. 

Les incompatibilitats són  especialment destacables en els productes químics, 
sòlids o líquids, que, per la seva elevada perillositat, no es classifiquen en altres 
grups, així com els reactius purs (comburents, compostos pirofòrics, compostos 
molt reactius, compostos molt tòxics, etc.). Per això cal tenir en compte que 
aquests mai no es barrejaran entre ells ni amb productes d’altres grups. Sempre 
que sigui possible, aquests productes, en quantitats iguals o inferiors a 1 litre, es 
mantindran en el seu envàs original.  

Els productes tòxics no han d’emmagatzemar-se juntament amb productes 
comburents i ambdós no han d’emmagatzemar-se juntament amb inflamables 
(de qualsevol categoria), peròxids, gasos comprimits, liquats o dissolts i 
productes que desprenen gasos inflamables en contacte amb l’aigua. 
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Figura 6. Incompatibilitat entre productes químics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL 7: 

PRESSUPOST 
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El pressupost d’aquest projecte es divideix en diferents apartats, els quals es 
calcula el cost de material no reutilitzable, de material del laboratori, de reactius 
i maquinaria, de la potencia i de l’aigua utilitzada i del cost del persónal. 

7.1. Material no reutilitzable 
Aquest, és el material el qual una vegada s’ha utilitzat, ja no es pot tornar a fer 
servir més. 

Taula 5. Pressupost material no reutilitzable 

Material Referència Unitats Preu/unitat Total 

Cinta adhesiva  1 3 3 

Eppendorfs 
(2.5 mL) 

640450 
1 14,00 14,00 

Guants  2 6,95 13,9 

Paper d’alumini  1 2 2 

Paper de filtre  1 38,3 38,3 

Parafilm 40080 1 28,80 28,80 

Pipetas Pasteur 100510 1 13,50 13,50 

Puntas  (10-
100mL) 

100302 
1 72,00 72,00 

Puntas (1-5mL) Z717371-200EA 1 37,2 37,2 

Total 113,5 

 

 

 

 

 

 

7.2. Material reutilitzable 
Aquest material té un cost d’amortització, això és el preu del desgast que sobreix 
durant el temps. El cost total, surt amb el temps de vida aproximat de laparell i 
la part proporcional del temps el qual s’ha utilitzat.  

 

Taula 6. Pressupost material de vidre 

Material Referència Unitats Preu/
unitat
s 

Total  Temps 
de vida 
(anys) 

Amortit
zació 

Matraç Kitasato  1 35,50 35,50 2 17,75 
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Baló  2 57,20 114,4 2 57,2 

Bata  1 20 20 4 5 

Col·lumna amb 
boca 

esmerilada 

      

Cubetes de 
plàstic (4,5 

mL) 

100373 1 59,90 59.90 1 59.90 

Cubetes de 
cuarç 

76230  73,00 73.00 2 73,00 

Embut 
bucBuchnker 

 

Z247308-
1EA 

1 72,62 72,62 2 36,31 

Embut alemany       

Espàtula  1 25,90 25,90 2 12,95 

Erlenmeyer 
(250 mL) 

240250 2 35.60 71,2 2 35,6 

Erlenmeyer 
(200 mL) 

      

Iman  1 1,25 1,25 2 0,625 

Suport 
eppendorf 63206010 1 11 

           
11,00  2 

5,5 

Micropipeta 
(10-100 
microL) 

Z646539-1EA 

72440 

1 66.00 66.00 2 33,00 

Nou  1     

Peu       

Pipeta(1-5mL) 72440 1 66.00 66.00 2 33,00 

Pots de vindre 
(100 mL) 

22220100 5 
37,00 185 

2 92,5 

Proveta 
(100mL) 

16340100 2 7,10 14,2 2 7,10 

Proveta (60mL) 602648 1 (12 
unitats) 

60.70 60.70 2 30,35 

Rotulador  3 1,90 5,70 2 1,43 

Ulleres de 
seguretat 

 1 10 10 4 1,25 

Vas de 
precipitats 
(100mL)  

1550100 1 (10 
uni) 27.00 27.00 

2 5,10 

Total 507,565 
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7.3. Reactius 
Taula 7. Pressupost dels reactius. 

Reactius Quantitat Casa 
comercial 

Preu/unitat Total 

ABTS 0,1g Sigma-Aldrich 173,5€ / 5g 3,47 

Aceite de 
girasol 1,5L   1,30  1,30  

Etanol  Panreac   

Folin-cicloteau 16mL Panreac 44€/250ml 2,816 

Metanol 2L Panreac 16,4 € / 1L 32,8 

Nitrogen líquid     

PBS 1 sobre Sigma-Aldrich 
50,82 € / 10 

sobres 5,08 

Persulfato de 
Potasio 1g Sigma-Aldrich 

52,60 € / 500 
g 0,11 

radical DPPH 30mg Sigma-Aldrich 37,30€/100mg 11,19 

Trolox   Sigma-Aldrich 38,10€/g 38,10 

Tween20 5g Sigma-Aldrich 12€/25mL 1,44 

Total 96,306 

 

 

 

7.4. Màquines 
Taula 8. Pressupost de màquines. 

Màquina Unitats Preu Total 
Temps 
de vida 

Amortització 
(preu/semestre) 

Agitador magnètic 2 456,17 912,34 6 76,03 

Balança analítica 1 123,40 123,40 6 10,28 

Bany termostàtic 1 931,50 931,50 7 66,54 

Bomba d’oli  2 211,15 422,30 4 52,79 
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494232-3.3KG 

Cronòmetre 1 16,3 16,3 6 1,36 

Espectrofotòmetre 
REF. 76800 1 5600,00 5600,00 10 280,00 

Estufa 1 784.00 784.00 10 78,4 

Impressora 1,00 115,04 115,04 10 5,75 

Molí de cafè 1 21,5 21,5 2 10,75 

Liofilitzador 1 1 8 7012,76 876,60 

Rotavapor 
Z566861-1EA 1 1112,4 1112,4 8 123,6 

Total 1582,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5. Electricitat 
Taula 9. Pressupost de d’electricitat. 

Concepte Càlculs Import 

Potència 3,5 KW* 1,52/KW 5,32 

Consum 27 KW/h * 
0,09·h/Kw 

2,43 

 Subtotal 7,75 

Impost 7,75 * 1.05113 * 
4,864% 

0,40 
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Lloguer dels equips 1 * 0,54 0,54 

 Base Imposada 16,44 

IVA 16% 2,63 

Total 19,07€ 

 

7.6. Aigua 
Taula 10. Pressupost d’aigua. 

Serveis Volum (m3) Preu (€/m3) Import (€) IVA (%) 

Quota de 
Servei 0,25 - 3,71 7,00 

Consum 0,15 0,40 0,06 7,00 

Cànon d’aigua 0,15 0,35 0,05 7,00 

Taxa   10,80  

Total 14,89€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7. Personal 
Per al càlcul dels costos de personal s’han utilitzat dos tipus de contracte, el 
d’estudiant i el del professorat, responsable de la supervisió del treball fet per 
l’estudiant. 

S’ha de tenir en compte també la part que pagaría l’empresa pel treballador en 
concepte de seguretat social. 

Com es treballa en làmbit de la industria química, el Sou Brut Anual equival al 
Sou Mínim Garantitzat (SMG) segons el vigent conveni col·lectiu, el XV Conveni 
General de la Industria Química. Cada contracte amb el seu corresponent SMG 
del grup professional al que pertany. 

Sou brut anual de titulats tècnics: 21.456,14 €/any 
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Sou brut anual de titulats superiors: 33.057,38 €/año 

 El contracte de titulat tècnic en període de pràctiques, implica que el SBA, sou 
brut anual) correspondrà al 60% del SMG. La seguretat social correspon a un 
32% del SBA. 

Tabla11. Cost de personal. 

 
Hores de 
treball SBA 

Seguretat 
social 

Cost de 
personal 

Titulat tècnic 202 12.873,68 4119,58 1806,65 

Titulat superior 30 33.057,38 10578,4 688,98 

Total 2495,63 

7.8. Pressupost total 
Taula 12. Pressupost total. 

Concepte Pressupost (€) 

Material no reutilitzable 113,5 

Material reutilitzable 507,565 

Reactius 96,306 

Màquines 1582,1 

Electricitat 19,07 

Aigua 14,89 

Personal 2495,98 

Total 4826,41 
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CAPÍTOL 9: FITXES DE 

SEGURETAT 

S’adjunten les fitxes de seguretat de tots els reactius i dissolvents utilitzats. Les 
fitxes de seguretat s’han extret de diverses empreses químiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


