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1. Introducció 

 Com ja es comenta a la memòria, els olis i greixos comestibles es composen 

principalment de triglicèrids, que són ésters formats per tres àcids grassos monocarboxílics i 

glicerol. Els àcids grassos tenen diverses funcions fisiològiques: actuen com a font d’energia 

primària, com a components de biomembranes i també, en menys proporció, com a 

precursors de les prostaglandines.  

 Els àcids grassos presenten isomeria. Els àcids grassos saturats tenen només els 

isòmers que resulten de ramificacions de la cadena. Aquest tipus d’isòmers són poc comuns 

en els olis i greixos. En canvi, els àcids grassos insaturats presenten dos tipus d’isomeria: de 

posició i geomètrica. Els isòmers de posició es refereixen a la posició del doble enllaç dins la 

cadena. Normalment es troba en els carbonis 9, 12 o 15. La isomeria geomètrica correspon a la 

posició dels grups funcionals respecte al doble enllaç. Existeixen com s’explica a la memòria, 

isòmers geomètrics tipus cis i tipus trans (Figura A1): 

 

 

Figura A1: Exemple d’isòmer cis i trans. 

  

 En el cas dels isòmers trans el doble enllaç bloqueja la rotació de la molècula. Els àcids 

grassos que tenen més dʹun doble enllaç poden tenir vàries configuracions. L’àcid linoleic, 

format per divuit carbonis i dos dobles enllaços, pot tenir els isòmers cis-cis, cis-trans i trans-

trans. A la natura els àcids grassos presenten normalment la forma cis. Així doncs, els isòmers 

trans són pràcticament inexistents en els olis i greixos d’origen vegetal que no estan refinats. 
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Aquests isòmers trans es creen durant les reaccions químiques, com per exemple l’oxidació 

que intervé durant l’extracció de l’oli, el refinat, l’emmagatzematge o la hidrogenació. 

 

 Els isòmers trans tenen punts de fusió més alts que els cis. Aquesta característica fa 

que els isòmers trans alterin l’estabilitat tèrmica de les estructures cristal·lines i també la 

textura dels productes. A la Taula A1 es pot veure el contingut d’àcids grassos trans a diversos 

productes i a la Taula A2 el contingut d’àcids grassos trans a les margarines i greixos 

hidrogenats a diferents països, expressat en percentatge en pes d’esters metílics. 

 

Producte % pes d’àcid gras trans

Margarina 0,6-23,5 
Greix comestible 0,1-31,8 
Patates fregides 5,8-32,8 

Pastissos 0-15,5 
Aperitius 0,1-20,2 

Greixos animals 1,5-10,6 
Carns i derivats <1 

Taula A1: Contingut en àcid gras trans de diversos productes. 

 S’observa que les patates fregides contenen el major nombre d’àcids grassos trans, 

mentre que la carn i els seus derivats presenten mínims. 
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País Producte % isòmer trans 

Margarina suau 10,7-21,0 
Margarina dura 14,8-30,1 

Estats 
Units 

Greix hidrogenat 0,7-35,4 
Margarina suau 13,7 

Japó 
Greix hidrogenat 14,7 

Margarina suau/dura 0-12,9 
Alemanya 

Greix hidrogenat 0-19,9 
Margarina suau 0,6-21,2 

Itàlia 
Margarina dura 0,4-34,6 

Anglaterra Margarina suau/dura 4,1-42,3 
Dinamarca Margarina suau/dura 2,6-29,0 

Margarina suau 14,1-31,3 
Margarina suau/dura 25,0-42,9 

Nata vegetal 14,1-31,3 
Brasil 

Greix hidrogenat 37,8-42,3 

Taula A2: Contingut en àcid gras trans a les margarines i greixos hidrogenats. 

 Observem com Brasil és el país amb més percentatge d’àcid gras trans en els seus 

productes. El consum d’àcids grassos trans a Espanya, s’estima que és de 2-3 grams per dia i 

per persona. 
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2. Efectes dels isòmers trans 

 Les conseqüències per a la salut de la ingestió d’àcids grassos trans no estan clarament 

definides a la literatura. Tot i així, s’han realitzat molts estudis sobre el tema i hi ha força 

publicacions que evidencien una creixent preocupació per part d’algunes organitzacions i 

persones relacionades amb la salut humana i l’alimentació. A continuació en farem un petit 

recull.  

 Els efectes de la presència d’àcids grassos trans en els olis i greixos van ser estudiats 

per un Comitè Especial de Salut de Canadà, i es va concloure que [1-3]: 

• Augmenten els símptomes de deficiència d’àcids grassos essencials.  

• Tenen propietats semblants a les dels àcids grassos saturats (com les propietats 

arterogèniques).  

• Poden augmentar el pes dels ronyons i el nivell de lípids al fetge. Disminueixen el 

contingut d’àcid araquidònic.  

• Són fàcilment absorbits i metabolitzats. 

 

 La major part dels àcids grassos trans són transportats i incorporats als teixits de la 

mateixa manera que els isòmers cis. Tot i així, existeixen algunes diferències en el grau 

d’incorporació dels triglicèrids i la velocitat a la qual es metabolitzen. La seva incorporació en 

els teixits depèn de la seva concentració, de la duració de la dieta, del tipus de teixit i dels 

isòmers.  

 Segons aquest estudi, la ingestió insuficient d’àcid linoleic, amb la presència de gran 

quantitat d’isòmers trans, pot ocasionar canvis metabòlics, fent que els àcids grassos no 

essencials formin prostaglandines, els efectes de les quals són imprevisibles i desconeguts. 

Així doncs, els àcids grassos trans no tenen efectes contraris o específics en comparació amb 

els àcids grassos saturats o cis-insaturats, sempre i quan l’àcid linoleic es trobi amb una 

concentració suficient a la dieta [1].  



Procés convencional: problemàtica de la formació dels àcids grassos trans Pàg. 7 

 

 Per altra banda, el catedràtic de Salut Pública de la Universitat de Harvard, Walter 

Willett, i el seu grup d’investigadors van analitzar els àcids grassos trans i van publicar les 

seves conclusions en el New England Journal of Medicine [4] i a diferents ressenyes en els diaris 

nord-americans Boston Globe, New York Times i Philadelphia Inquirer, així com en el diari 

espanyol El Mundo [5]. Aquest estudi, que va ser realitzat practicant un seguiment exhaustiu 

de les dietes de 80.082 infermeres des de 1976, així com dels seus índex d’ingestió de ʺgreixos 

vegetals hidrogenatsʺ. Les que ingerien una major quantitat d’aquestes substàncies tenien el 

doble de probabilitats de patir un infart de miocardi (entre altres mals). Segons els seus 

càlculs més de 30.000 persones només als Estats Units podrien morir anualment degut als 

greixos trans. 

 L’opinió del Dr. Willet es troba reforçada per la de Tom Sanders, catedràtic del Kingʹs 

College de Londres, que coincideix en destacar que l’efecte dels àcids grassos trans sobre els 

nivells de colesterol a la sang és més nociu que els dels àcids grassos saturats. La raó és que 

els greixos saturats augmenten els índex de HDL (colesterol bo, aquell que evita les malalties 

cardíaques) mentre que els greixos trans el baixen, al mateix temps que augmenten els índex 

de triglicèrids i de LDL (colesterol dolent, responsable de l’acumulació de dipòsits grassos a 

les artèries que produeixen un enduriment i donen lloc a la arteriosclerosis). A més a més els 

greixos trans es fixen a les membranes de les cèl·lules i debiliten la seva estructura protectora, 

interferint amb el transport de minerals i altres nutrients. Això fa que amb el temps es 

produeixi un empobriment de les funcions orgàniques i del sistema immunològic, minvant 

les resistències del nostre cos a les malalties [6]. 

 Tot i que no podem treure una conclusió clara dels efectes de la ingestió dels àcids 

grassos trans, una disminució d’aquests a la nostra dieta sembla recomanable. 
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3. Legislació 

 Des de l’any 1957 diversos investigadors científics han estat intentant informar a la 

comunitat mèdica i als consumidors en general del potencial risc derivat dʹuna alta 

concentració a la nostra dieta d’aquest tipus de greixos. A les dècades dels 70 i els 80 van 

intentar alertar al Congrés dels Estats Units i a diferents departaments governamentals sobre 

la seva creixent preocupació respecte la relació trobada entre un alt consum d’aquests greixos 

i olis vegetals hidrogenats i la existència de malalties cancerígenes i coronàries. Tot i així, la 

indústria alimentària va trobar ràpidament aliats que van posar en dubte aquestes 

investigacions, formats majoritàriament per associacions de comerciants com lʹAssociació de 

Productors de Margarina, lʹAssociació de Productors de Comestibles, el Consell Internacional 

d’Informació Nutricional (IFIC), i lʹAssociació Americana del Gra de Soja [6]. 

 A la lluita de les associacions de comerciants contra la regulació dels àcids grassos 

trans s’hi van sumar algunes associacions de consumidors, com per exemple el Centre per la 

Ciència Per a l’integrés Públic (CSPI). El CSPI ha fet una petició a la FDA (Foods and Drug 

Administration) per a que reguli l’etiquetatge de productes alimentaris respecte als greixos 

saturats i trans, amb la finalitat que aquests últims apareguin amb la denominació de ʺgreixos 

saturatsʺ. La FDA, que forma part del Department of Health and Human Services (equivalent al 

Ministeri de Sanitat Espanyol als Estats Units d’Amèrica, EUA) sembla mostrar-se partidària 

de la proposta [6].  

 El comitè d’experts del Codex Alimentarius (Òrgan consultiu de la FAO.OMS) es troba 

immers en un debat sobre el tema dʹincloure el contingut d’àcids grassos trans a l’etiquetatge 

nutricional. La Unió Europea es mostra a favor d’incloure aquesta informació [7]. Però de 

moment l’únic país del món que ha imposat una limitació legal a la quantitat d’àcids grassos 

trans dels aliments és Dinamarca. El Ministre danès de Sanitat Mariann Fischer Boel va 

anunciar el maig del 2003 una nova regulació interna que impedirà comercialitzar en aquest 

país aliments que continguin més dʹun 2% pes d’àcids grassos trans. D’acord doncs, amb les 

noves regulacions daneses només hi pot haver un 2% pes d’àcids grassos trans en els greixos 
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utilitzats en els aliments processats. Actualment el límit màxim recomanat és del 10% pes [7]. 

Pel que fa a l’estat espanyol, l’opinió pública encara no sembla estar massa sensibilitzada 

sobre el tema i per tant tot sembla apuntar a que a nivell intern no es prendrà cap mesura 

com s’ha fet a Dinamarca. 
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