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Resum 

Els aliments, a més d’aportar nutrients, també contenen substàncies no nutritives 

beneficioses per a la salut, conegudes com a components bioactius. Aquests s’utilitzen 

en la indústria alimentària per al disseny i l’elaboració d’aliments funcionals, els quals 

modulen favorablement una o diverses funcions de l’organisme, contribuint així a la 

prevenció de diferents malalties, com és el cas de la malaltia inflamatòria intestinal, 

tema central d’aquest treball de recerca. 

En la literatura biomèdica trobem evidències científiques que recolzen el paper de la 

dieta i, més específicament, de certs tipus de components bioactius en la prevenció i el 

tractament d’aquesta malaltia. Així doncs, el present treball parteix de la hipòtesi que la 

combinació dels polifenols de la soja i els microorganismes probiòtics acidolàctics 

constitueix un bon tractament per la malaltia inflamatòria intestinal mitjançant el 

consum d’aliments funcionals. 

D’aquesta manera, l’objectiu que s’ha plantejat és avaluar com influeix l’alimentació 

funcional en la malaltia en qüestió mitjançant el disseny d’un producte destinat al seu 

tractament. Per tal d’aconseguir-ho, s’ha realitzat una àmplia cerca bibliogràfica sobre 

l’estat actual d’aquest tipus d’alimentació dins del marc europeu. Posteriorment, d’acord 

amb les evidències científiques existents, s’ha procedit a escollir el tipus de components 

bioactius i la matriu alimentària adequada per al disseny de l’aliment funcional. 

Finalment, s’ha planificat un mètode per comprovar la seva eficàcia. 

Paraules clau: components bioactius, probiòtics, polifenols, aliments funcionals, 

malaltia inflamatòria intestinal. 
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Resumen  

Los alimentos, además de aportar nutrientes, también contienen sustancias no nutritivas 

beneficiosas para la salud, conocidas como componentes bioactivos. Estos se utilizan en 

la industria alimentaria para el diseño y la elaboración de alimentos funcionales, los 

cuales modulan favorablemente una o varias funciones del organismo, contribuyendo 

así a la prevención de diferentes enfermedades, como es el caso de la enfermedad 

inflamatoria intestinal, tema central de este trabajo de investigación. 

En la literatura biomédica encontramos evidencias científicas que apoyan el papel de la 

dieta y, más específicamente, de ciertos tipos de componentes bioactivos en la 

prevención y el tratamiento de esta enfermedad. Así pues, el presente trabajo parte de la 

hipótesis de que la combinación de los polifenoles de la soja y los microorganismos 

probióticos acidolácticos constituye un buen tratamiento para la enfermedad 

inflamatoria intestinal mediante el consumo de alimentos funcionales. 

De este modo, el objetivo que se ha planteado es evaluar cómo influye la alimentación 

funcional en la enfermedad en cuestión mediante el diseño de un producto destinado a 

su tratamiento. Para ello, se ha realizado una amplia búsqueda bibliográfica sobre el 

estado actual de este tipo de alimentación dentro del marco europeo. Posteriormente, en 

base a las evidencias científicas existentes, se ha procedido a escoger el tipo de 

componentes bioactivos y la matriz alimentaria adecuada para el diseño del alimento 

funcional. Finalmente, se ha planificado un método para comprobar su eficacia. 

Palabras clave: componentes bioactivos, probióticos, polifenoles, alimentos 

funcionales, enfermedad inflamatoria intestinal. 
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Abstract 

Foods, apart from providing nutrients, they also contain non-nutritional substances that 

are beneficial to health, known as bioactive components. These are used in the food 

industry for the design and development of functional foods, which positively modulate 

one or diverse functions in the body, contributing to the prevention of various diseases, 

such as inflammatory bowel disease, the central theme in this research work.  

In the biomedical literature we find scientific evidences that support the role of diet and, 

more specifically, of certain types of bioactive compounds in the prevention and 

treatment of this disease. Thus, the present study is based on the hypothesis that the 

combination of polyphenols in soy and lactic acid probiotic bacteria constitutes a good 

treatment for inflammatory bowel disease through consumption of functional foods. 

In this way, the objective that has been set out is to evaluate how functional 

alimentation influences on the disease in question, through the design of a product 

intended for its treatment. In order to achieve it, a comprehensive bibliographical search 

on the current state of this type of food within the European framework has been 

performed. Subsequently, based on existing scientific evidence, we have chosen the 

type of bioactive components and the suitable food matrix for the design of the 

functional food. Finally, we have planned a method in order to verify its effectiveness. 

Key words: bioactive compounds, probiotics, polyphenols, functional food, 

inflammatory bowel disease. 
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1. Introducció 

Hipòcrates, el metge grec considerat el creador de l’autèntica medicina, va pronunciar fa 

2500 anys: “fes de la teva alimentació la teva millor medicina”. 

En efecte, durant centenars d’anys s’ha cregut en l’eficàcia de l’alimentació saludable 

per prevenir o tractar malalties, però fins fa poc han estat simplement això, creences.   

Actualment, amb l’avenç de la ciència i la successiva aparició d’un gran nombre 

d’evidències que confirmen els beneficis per la salut que aporten certs components 

naturals presents en els aliments, s’ha comprovat que l’afirmació feta per Hipòcrates 

molt temps endarrere té un grau de certesa important.  

De fet, ha estat a partir del constant augment de malalties cròniques i les seves 

conseqüències sobre la salut pública, que s’ha engegat un procés de contínua 

investigació sobre aquests components amb propietats saludables, els quals no ens 

aporten nutrients, però esdevenen uns bons factors protectors i terapèutics sobre moltes 

patologies. Els aliments que els contenen, ja siguin naturalment presents o adherits amb 

posterioritat, són els denominats aliments funcionals. 

Precisament, en aquest treball de recerca s’ha estudiat la relació que tenen aquests 

components dels aliments funcionals, anomenats components bioactius, amb la 

prevenció i la teràpia de certes malalties, però, més específicament, està centrat en el 

tractament de la malaltia inflamatòria intestinal (MII). 

Partint d’aquest interès per cercar una cura o, almenys, fer disminuir les manifestacions 

dels símptomes dels pacients que sofreixen aquesta malaltia, la causa de la qual es 

desconeix, s’ha formulat la hipòtesi al voltant de la qual gira el present treball: la 

combinació de dos tipus de components bioactius, concretament els microorganismes 

probiòtics i els polifenols, Lactobacillus acidophilus i isoflavones de soja, 

respectivament, podria ser beneficiosa per reduir els símptomes dels pacients amb MII. 
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Per tal de contrastar-la, s’han plantejat dos objectius: 

El primer es basa en el disseny d’un iogurt enriquit amb les dues substàncies bioactives 

anteriorment esmentades, com a model d’aliment funcional per al tractament de la 

malaltia inflamatòria intestinal.  

El segon objectiu del treball consisteix, bàsicament, a conèixer quin mètode s’hauria de 

seguir per contrastar la hipòtesi plantejada, és a dir, què s’hauria de fer i com per tal de 

determinar l’efectivitat de l’aliment funcional obtingut.  

Per diverses raons a les quals nosaltres no podem atènyer, tant l’elaboració del iogurt 

com l’avaluació de les seves propietats funcionals no ha estat possible. Per tant, la 

contrastació d’aquesta hipòtesi queda com una possible experimentació pendent a 

realitzar en un futur.  

Abans, però, de redactar el procediment en el qual es desenvolupen els dos objectius, 

s’ha elaborat un marc teòric, el qual ha esdevingut essencial en aquest treball per dos 

motius clars: 

El primer, perquè s’hi fa una introducció al món dels aliments funcionals i es mostra 

quins són els tipus de components bioactius existents, així com tota la normativa present 

en la Unió Europea sobre l’etiquetatge i la posada al mercat d’aquests tipus de 

productes. 

El segon, perquè la metodologia seguida en el procediment ha estat basada en aquests 

coneixements assolits prèviament. Així, s’ha pogut explicar raonadament com es duria a 

terme l’experimentació per tal de contrastar la hipòtesi formulada. Concretament, s’han 

mostrat diversos estudis, extrets de revistes científiques internacionals referenciades a 

PubMed, un servei de la Biblioteca Nacional de Medicina dels Estats Units, que 

evidencien l’efectivitat, a l’hora de tractar la MII, dels components bioactius amb els 

quals s’ha enriquit el iogurt funcional.  

Posteriorment al marc teòric, com ja hem dit, s’ha dut a terme el procediment del 

treball. Primerament s’han dissenyat diversos prototips de iogurt funcional, que són 

l’objecte del segon procediment. En aquest, s’experimenta amb rates a les quals se’ls ha 

induït aquesta malaltia per tal de valorar quina seria la quantitat més adient de 
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components bioactius que caldria afegir al iogurt definitiu, i posteriorment comprovar la 

seva eficàcia, tant en estudis amb animals com amb humans.   

Finalment, es pot trobar un apartat d’annexos que conté una taula sobre les declaracions 

de propietats saludables que la Unió Europea permet incloure en l’etiqueta dels aliments 

funcionals, i altres informacions relatives al llançament de iogurts funcionals al mercat. 

Així mateix, aquest treball ha estat elaborat amb l’assessorament de Katherine Gil, 

estudiant de doctorat del grup de recerca MoBioFood (Bioactivitat Molecular dels 

Aliments) del departament de Bioquímica i Biotecnologia de la URV. 

D’altra banda, quant al marc legislatiu dels aliments funcionals, s’ha rebut orientació de 

Margarida Colet, mànager de l’Associació Empresarial Innovadora Nutrició i Salut 

(AINS), que té la missió de promoure activitats relacionades amb les declaracions 

nutricionals i de salut dels aliments, el desenvolupament d’aliments funcionals, la 

seguretat alimentària, els processos i tecnologies industrials, l’anàlisi de mercats i la 

normativa legal. 

Per últim, a fi de rebre consell sobre els mètodes que s’haurien de seguir per 

l’elaboració d’aliments funcionals i l’anàlisi de la seva efectivitat, s’ha contactat amb 

Maria Rodríguez, directora de recerca preclínica dels Laboratoris Ordesa, empresa que 

porta més de 70 anys investigant, produint i comercialitzant productes funcionals, 

sobretot en l’àmbit de la salut infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bioactivity-food.recerca.urv.cat/


Com influeixen els aliments funcionals en la malaltia inflamatòria intestinal? 

 

 

10 

 

2. Marc teòric 

2.1 Nutrició saludable 

Gràcies a la recerca en nutrició s’ha demostrat que les dietes que millor s'adapten als 

objectius de dieta saludable són aquelles que es basen principalment en el consum 

d'aliments d'origen vegetal (fruites, hortalisses, cereals integrals, fruits secs i llegums) i  

utilitzen moderadament els aliments d'origen animal. De fet, la baixa ingesta de fruites i 

hortalisses, juntament amb la hipertensió arterial
1
, la hipercolesterolèmia, el tabaquisme, 

la inactivitat física i l'obesitat, són els principals factors de risc de mortalitat en la 

població europea [1]. 

Una dieta saludable no només ha d’aportar nutrients, sinó que també ha de contenir 

factors de protecció enfront de l'estrès oxidatiu
2
 i la carcinogènesi, continguts 

majoritàriament en aliments d'origen vegetal: són els denominats "components 

bioactius" sobre els quals aprofundirem més endavant. 

S'estima que una dieta mixta pot contenir entre 60.000 i 100.000 components bioactius 

diferents, els quals són potencialment efectius per reduir el risc de malalties cròniques 

relacionades amb l’estrès oxidatiu (malaltia coronària, infart cerebral, diabetis, obesitat, 

alguns càncers, malalties neurodegeneratives...). Aquests milers de components estan 

presents majoritàriament en aliments d’origen vegetal, d'aquí la importància de 

consumir aliments vegetals variats.  

Per aquest motiu, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana consumir 

diàriament almenys 400 grams de fruites i hortalisses diverses (l’equivalent a cinc peces 

al dia) i augmentar el consum d'altres aliments d'origen vegetal, com els cereals 

integrals, els llegums o els fruits secs.  

                                                           
1
 Hipertensió arterial: increment continu de les xifres de pressió sanguínia (medició de la força 

exercida contra les parets de les artèries, a mesura que el cor bomba sang a través del cos) [1, 2]. 
2
 Estrès oxidatiu: desequilibri de la proporció entre espècies oxidants i antioxidants, afavorint els 

processos pro-oxidants capaços d'oxidar lípids, proteïnes i àcids nucleics, que modifiquen les 

cèl·lules estructural i funcionalment [3].  
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2.1.1 Antecedents: evidències sobre els beneficis d’una dieta saludable 

Un bon exemple de dieta que compleix els requisits d’alimentació saludable és la dieta 

mediterrània, característica de les poblacions que viuen en zones de l’àrea mediterrània 

on es cultiva l’olivera. 

Aquesta dieta comença a emergir en la dècada dels anys 50 coincidint amb un estudi 

realitzat per la Fundació Rockefeller a Grècia [2], concretament a l’illa de Creta, 

després de la II Guerra Mundial, en el qual es va constatar que l’alimentació cretenca 

era molt diferent a l’observada en la població nordamericana, qualitativament parlant. 

Quatre anys més tard, un científic americà anomenat Ancel Keys va voler aprofundir en 

el tema i va començar una investigació sobre dieta i altres factors de risc cardiovascular 

en set països de la conca mediterrània, entre ells Grècia i concretament centrant-se en 

l’illa de Creta, arran de la intriga que li provocaven les baixes taxes de mortalitat 

d’aquesta regió. 

L'alimentació dels habitants cretencs constava principalment de productes d'origen 

vegetal (cereals, llegums, fruits secs, patates i fruites), que suposaven el 61% de les 

calories totals, mentre que els aliments d'origen animal (carn, ous, peix i làctics) només 

contribuïen al 7% de l’energia de la dieta. El 29% restant era cobert per greix afegit, 

provinent de l’oli d'oliva en major part, i en menor part del peix blau i els fruits secs [3]. 

Així mateix, hi havia un consum regular i moderat de vi. 

En el seu estudi, Ancel Keys va posar de manifest que la dieta mediterrània, el patró 

alimentari tradicional dels pobles mediterranis, era compatible amb uns nivells baixos 

de colesterol en sang i, per tant, amb una baixa incidència de la malaltia coronària. 

Aquest fet era independent de la quantitat de greix total en la dieta, ja que en altres 

països amb ingesta de greix total similar, com per exemple Finlàndia, la incidència 

d’aquesta patologia era superior. La diferència, però, requeia en l’origen d’aquest greix, 

ja que en l’illa de Creta provenia majoritàriament de l’oli d’oliva, mentre que en aquests 

altres països era d’origen animal. 
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A partir d’aquí, s’han dut a terme un seguit d’estudis que descriuen els efectes que el 

consum d'oli d'oliva verge té sobre diferents malalties cròniques com la diabetis, el 

càncer o la hipertensió. 

Un exemple d’investigació d’aquest tipus és l’estudi PREDIMED (Prevenció amb Dieta 

Mediterrània), un projecte a gran escala que ha tingut nou anys de durada i en el qual 

han participat 16 grups d'investigació de diferents universitats i hospitals espanyols. En 

aquest estudi s'han confirmat els beneficis de la dieta mediterrània en la prevenció de la 

diabetis; en definitiva, s’ha constatat el seu caràcter "funcional". 

Els resultats d’aquesta investigació [4, 5, 6] són molt importants perquè canvien la 

percepció que fins ara es tenia de la diabetis. Prèviament a la realització d'aquest 

projecte, se sabia que l'estil de vida (dieta saludable i exercici físic) influïa a l'hora de 

prevenir aquesta malaltia, però no es coneixien exactament els components implicats en 

la seva prevenció. En canvi, gràcies a aquest estudi ara se sap que la dieta en si és capaç 

de reduir el risc de patir malalties cròniques com la diabetis i també les patologies que 

se’n deriven, com les malalties cardiovasculars (mort d’origen cardiovascular, infart de 

miocardi i/o accident vascular cerebral). 

En l’estudi van participar 7.400 persones de tot l'Estat, 870 de les quals són de la 

província de Tarragona. 

Per poder-ne formar part, els voluntaris havien de ser homes d'entre 55 i 80 anys o 

dones d'entre 60 i 80 anys, que fossin diabètics o que complissin tres dels següents 

requisits: 

- Ser fumador. 

- Tenir la tensió alta. 

- Tenir alteracions en el colesterol. 

- Ser obès o tenir sobrepès. 

- Tenir antecedents familiars de malaltia cardíaca precoç. 

A aquestes persones se'ls va dividir en tres grups, cadascun dels quals va rebre un tipus 

de dieta. Un grup va consumir una dieta baixa en greixos (tant d'origen animal com 

vegetal), i els altres dos grups seguien una dieta mediterrània tradicional, és a dir, més 
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rica en greixos vegetals, aportats de forma diferent en els dos grups: el primer els 

consumia sobretot en forma d'oli d'oliva verge (en prenien 50 ml diaris) i el segon 

consumia els greixos vegetals a base de nous (en menjaven 30 g al dia). 

Els resultats, publicats a la revista New England Journal of Medicine el dia 25 de febrer 

de 2013, tenen una gran transcendència perquè mostren que una dieta alta en greix 

vegetal és més cardiosaludable que una dieta baixa en tot tipus de greixos. En concret, 

aquestes conclusions van evidenciar que les persones que segueixen una dieta 

mediterrània enriquida amb oli d'oliva verge o fruits secs tenen, respectivament, un 40% 

i un 18% menys de risc de patir diabetis en comparació d'aquelles que segueixen una 

dieta baixa en greixos tant animals com vegetals. 

Fins ara es recomanaven dietes baixes en qualsevol tipus de greixos, però amb aquest 

estudi ha quedat demostrat que hem de reduir el consum de greixos animals, però no de 

vegetals, que són derivats de l'oli d'oliva i dels fruits secs. 

No obstant això, perquè aquest consum sigui beneficiós s’ha de produir dins el context 

d'una dieta saludable com és la dieta mediterrània.  

 

Figura 1. Piràmide mediterrània de l'alimentació saludable [3]. 



Com influeixen els aliments funcionals en la malaltia inflamatòria intestinal? 

 

 

14 

 

En general, la dieta mediterrània: 

- És una dieta variada, en la qual s'inclouen aliments de tots els grups. 

- És una dieta moderada i, per tant, no molt calòrica. 

- Ha d’estar basada en productes frescs, locals i estacionals sempre que sigui possible. 

- Els aliments són, principalment, d'origen vegetal: cereals, fruites, verdures, llegums 

i fruits secs.  

- Es caracteritza per una ingesta baixa, tant en freqüència com en quantitat, de 

productes làctics, pollastre i ous, i molt escassa en sucres refinats i carns vermelles. 

- L'oli d'oliva és el greix principal d'addició culinària. 

- Inclou una ingesta moderada d'alcohol procedent de begudes fermentades, 

especialment vi, però també és comú prendre cervesa. 

- En les poblacions properes a la costa hi ha una ingesta freqüent de peix, encara que 

amb gran variabilitat entre diferents regions. 

-  La ingesta dels aliments anteriors ha d’estar emmarcada dins d’un estil de vida 

saludable i la pràctica constant d’exercici físic. 

En definitiva, podem dir que la dieta mediterrània tradicional es caracteritza per 

l'abundància d'aliments vegetals; oli d'oliva com a principal font de greix; moderat 

consum de peix, aus de corral, productes làctics i ous; petites quantitats de carns 

vermelles i de baixes a moderades quantitats de vi consumides normalment durant els 

àpats. Aquesta dieta és baixa en àcids grassos saturats, ja que té un alt contingut d’àcids 

grassos monoinsaturats que es deriven principalment de l'oli d'oliva, i és rica en hidrats 

de carboni i fibra, cosa que també implica, juntament amb un baix consum de sucres 

refinats, tenir un menor índex glucèmic
3
 [2]. 

Una altra característica important d’aquesta dieta és que té una alta potència antioxidant, 

pel fet que és rica en aliments d'origen vegetal, els quals tenen continguts elevats de 

components antioxidants: els anomenats fitoquímics. També cal esmentar com a 

responsable d'aquest poder antioxidant la ingesta important de vitamines que tenen 

aquesta funcionalitat en l'organisme, com les vitamines E i C (presents, principalment, 

en l'oli d'oliva i en fuites i verdures, respectivament). 

                                                           
3
 Índex glucèmic: rapidesa amb què es digereix un aliment i l’increment de glucosa en sang que 

aquest provoca [4]. 
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Finalment, la dieta mediterrània es particularitza també per l'alt consum de fitosterols, 

majoritàriament provinents dels fruits secs, dels quals s’ha provat una acció positiva 

sobre la salut cardiovascular per mitjà dels seus efectes hipocolesteromiants
4
. 

2.2 Dieta funcional 

Una dieta funcional està composta d’aliments funcionals, els quals contenen substàncies 

bioactives que beneficien alguna funció específica. Per posar alguns exemples dels 

avantatges que aporten els aliments funcionals al nostre organisme, podríem dir que són 

capaços de millorar el sistema immunitari, prevenir l'obesitat i, a més, protegir el 

pàncrees, el cor i el cervell, entre altres òrgans. Així mateix, podrien prevenir l'aparició 

d'algunes patologies derivades d’una multiplicitat de processos oxidatius, com són per 

exemple alguns tipus de càncer, i a més a més, alentir l'envelliment neuronal [7]. 

No obstant això, en general podríem dir que amb una dieta equilibrada en la qual 

predomini el consum de fruites, verdures, llegums i peix, i incorpori quantitats 

moderades d'hidrats de carboni, carns i altres fonts proteiques d’origen animal, no 

caldria prendre cap aliment funcional, a menys que sigui necessari per suplir alguna 

deficiència nutritiva, perquè es presenta alguna intolerància a un aliment determinat, o 

bé perquè hi ha risc de patir determinades malalties. 

2.2.1 Components bioactius dels aliments 

A més de la fracció nutritiva formada per macronutrients (carbohidrats, fibra, lípids, 

proteïnes i aigua) i micronutrients (minerals i vitamines), els aliments contenen una 

fracció no nutritiva, molt més nombrosa i constituïda per dos tipus de components: 

- Components no naturals: additius i contaminants. 

- Components naturals dels aliments d’origen animal i vegetal: components 

bioactius. 

A més dels nutrients que ja coneixem, els aliments d’origen animal també aporten 

substàncies bioactives, com per exemple els àcids grassos omega-3 provinents dels 

                                                           
4
 Efecte hipocolesteromiant: capacitat de reduir la concentració de colesterol a la sang [5]. 
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peixos, la luteïna
5
 del rovell de l’ou o els bacteris làctics presents en productes obtinguts 

per fermentació làctica com el iogurt [1, 7, 8], però són els vegetals els que 

principalment ens aporten aquests components, i llavors s’anomenen fitoquímics. 

Els fitoquímics es troben de manera natural a les plantes, i són els responsables de 

donar-los color i sabor, de protegir-les front els rajos ultraviolats i les infeccions, així 

com també de les situacions extremes del seu entorn [9]. 

Taula 1. Components de la dieta. Modificat a partir de [1]. 

Nutrients No nutrients 

 

Proteïnes 

Lípids 

Glúcids 

Fibra 

Minerals 

Vitamines 

Aigua 

 

Components naturals bioactius 

en teixits animals i vegetals 

 

 

 

   

 

 

 

Additius i 

contaminants 

 

 

 

 

Tot i no poder-los considerar substàncies essencials, perquè pròpiament el nostre 

metabolisme no els necessita, a la llarga són indispensables per la salut, atès que juguen 

un paper fonamental com a factors de protecció davant l’estrès oxidatiu (gràcies al seu 

alt poder antioxidant), el sistema cardiocirculatori, la pressió sanguínia, el material 

genètic (ADN), l’activitat microbiana, i també de regulació de la glucèmia i colesterolè- 

mia, la carcinogènesi i la resposta immunitària i inflamatòria del nostre cos [1, 8]. 

Els fitoquímics es poden classificar en tres grans grups [1, 10, 11], segons les funcions 

de protecció biològica que duen a terme i les seves característiques físiques i químiques: 

- Terpenoides (carotenoides i fitosterols): bloquegen l’acció de carcinògens i es 

troben en fruites, hortalisses, olis vegetals, all, soja, cereals, etc. 

                                                           
5
 Luteïna: pigment que dóna al rovell seu color característic [6].  

Factors de protecció en 

malalties cròniques 
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- Polifenols (àcids fenòlics, estilbens, lignans, alcohols fenòlics i flavonoides): tenen 

acció antioxidant, i es localitzen en fruites, hortalisses, vi, cervesa, té i cafè, entre 

d’altres. 

- Tiols o compostos ensofrats: combaten l’acidificació, i són components 

d’hortalisses com la ceba, l’all, la coliflor i el bròquil.  

a) Compostos fenòlics / polifenols   

A conseqüència del transcurs del metabolisme, la majoria de les cèl·lules corporals 

produeixen radicals lliures, uns agents oxidants que causen deteriorament cel·lular. 

Aquestes molècules, si es generen en excés degut a contaminants externs que penetren 

al nostre cos, com són la contaminació atmosfèrica, el fum del tabac, els herbicides, els 

pesticides o certs greixos, poden perjudicar els nostres teixits fins al punt de produir la 

mort cel·lular [10, 12]. 

Entre els efectes nocius dels radicals lliures, els quals porten a un envelliment accelerat i 

poden induir malalties cròniques o degeneratives, es troben el dany de l’ADN i el teixit 

conjuntiu
6
, l’alteració de les proteïnes i les reaccions enzimàtiques, la destrucció de les 

parts essencials de la cèl·lula, fet que perjudica el seu vital funcionament, i la significant 

reducció de la fortalesa de l’organisme, a causa del seu debilitament, a l’hora de 

combatre les possibles malalties que el puguin afectar. 

Per evitar l’excessiva proliferació de radicals lliures, el nostre cos segrega enzims 

antioxidants, però aquests no són suficients i es fa necessària l’aportació de certs 

components de la dieta per neutralitzar-los. Entre les fonts exògenes d’antioxidants es 

troben els compostos fenòlics o polifenols.  

Aquests fitoquímics es troben presents en molts aliments de la nostra dieta, com per 

exemple les llenties, els vegetals rogencs i morats, el vi, la soja, el té verd, els gerds o el 

raïm. 

 

                                                           
6
 Teixit conjuntiu: família de teixits que exerceixen la funció d’estructurar i donar consistència al 

cos, fet que ocupen els espais entre altres teixits i entre òrgans. Està present en quasi tot l’organisme, 

especialment a la pell, sent en volum el 50% i en pes el 16% [7, 8]. 
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Existeixen diversos estudis que relacionen el consum regular d’aliments que contenen 

compostos fenòlics amb uns efectes beneficiosos per a la salut, principalment pel seu 

potencial antioxidant
7
, però també per les interaccions que aquests produeixen en el 

metabolisme, relacionant-se amb una menor incidència de malalties cròniques, 

cardiovasculars, certs càncers i la regulació de funcions intestinals [13, 14]. 

Com ja s’ha mencionat a l’inici d’aquest apartat, però, els fitoquímics presents en els 

aliments vegetals no són els únics elements bioactius presents en la nostra alimentació. 

S'han de considerar també com a substàncies bioactives la fibra dietètica, present en els 

vegetals, i els bacteris acidolàctics, presents en aliments fermentats. 

b) Fibra dietètica 

La fibra dietètica (FD) és un component natural de la dieta que es troba a les parets 

cel·lulars dels aliments d’origen vegetal, com les fruites, les verdures, els llegums i els 

cereals. Consta d’un conjunt heterogeni de substàncies, donat que conté principalment 

carbohidrats, els quals estan associats a substàncies com vitamines, minerals i 

compostos bioactius tal com polifenols i fitosterols [15, 16]. 

En no poder ser digerida ni absorbida per l’intestí prim humà, la fibra dietètica passa 

intacta a l'intestí gruixut, que és on produirà una sèrie d'efectes degut a la fermentació 

total o parcial duta a terme per la microflora de l’intestí gros sobre els carbohidrats no 

digeribles que escapen de la digestió de l’intestí prim [17].  

Segons la solubilitat en aigua i la capacitat de ser fermentada al còlon per la flora 

bacteriana, la FD es classifica en: 

- Fibra insoluble o escassament fermentable: pot retenir una gran quantitat d’aigua i, 

d’aquesta manera, forma mescles de poca viscositat i fa que incrementi el pes i el 

volum de la femta en l’intestí gros, tot provocant la reducció de la durada del trànsit 

intestinal i la prevenció del restrenyiment.  

                                                           
7
Potencial antioxidant: activitat biològica responsable d'inhibir l'oxidació de biomolècules 

importants promovent un efecte preventiu sobre determinades malalties [9]. 
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Els àcids grassos de cadena curta, produïts quan la fibra fermenta per l'acció dels 

bacteris intestinals, són una bona font d'energia per a les cèl·lules del còlon i poden 

inhibir el creixement i la proliferació de cèl·lules cancerígenes a l'intestí. 

En millorar la funció intestinal, la fibra alimentària pot reduir el risc de malalties i 

trastorns, com ara la malaltia diverticular
8
 o les hemorroides

9
, i pot prevenir el 

càncer de còlon. 

Els cereals i el pa integrals són fonts riques en fibra insoluble. 

- Fibra soluble o fermentable: forma solucions molt viscoses en l’aigua, cosa que 

permet alentir la digestió i l’absorció d’hidrats de carboni i greixos. D’aquesta 

manera es controlen els nivells de colesterol i glucosa en sang.  

Aquest tipus de fibra és metabolitzada a través de la fermentació bacteriana i té 

diversos beneficis per la salut intestinal, ja que estimula el trofisme
10

 intestinal i 

colònic, redueix la inflamació de la mucosa i afavoreix la reabsorció d’aigua i sodi 

en el còlon (efecte antidiarreic) [18]. 

L’avena, les fruites, les verdures i els llegums són bones fonts de fibra soluble. 

L’efecte de la fibra dietètica es manifesta, doncs, sobre la flora intestinal, la qual té una 

connexió important amb el sistema immune de l'individu [7]. 

D’aquesta manera, els agents cancerígens consumits amb la dieta es contraresten amb 

l'increment del volum d'excrements que produeix el consum de fibra, juntament amb 

l’acceleració del trànsit intestinal, donat que s’evita el contacte físic d'aquest cancerigen 

amb la mucosa intestinal. Així doncs, els principals beneficiaris d'una major aportació 

de fibra a la dieta són les persones obeses o amb hipercolesterolèmia. En el primer cas, 

perquè la fibra augmenta la sensació de sacietat i millora els nivells de glucosa en sang, 

i en el segon, perquè pot disminuir els nivells de colesterol LDL
11

 presents al corrent 

sanguini. 

                                                           
8
 Malaltia diverticular: patologia que consisteix en la formació de petits sacs (diverticles) 

majoritàriament a la paret del còlon [10]. 
9
 Hemorroides: malaltia que consisteix en la dilatació d'una vena de l'anus o del recte [11]. 

10
 Trofisme: desenvolupament, nutrició i manteniment de la vida dels teixits [12]. 

11
 Colesterol LDL: també anomenat colesterol dolent, donat que la lipoproteïna LDL s’encarrega de 

transportar nou colesterol des del fetge a totes les cèl·lules del nostre cos, dipositant-lo a la paret de 

les artèries [13]. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/C%C3%B2lon
https://ca.wikipedia.org/wiki/Malaltia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vena
https://ca.wikipedia.org/wiki/Anus
https://ca.wikipedia.org/wiki/Recte_(anatomia)
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Els components no digeribles presents en la fibra que estimulen de manera selectiva el 

creixement i/o l'activitat metabòlica de bacteris beneficiosos (principalment bacteris 

làctics com els bifidobacteris i els lactobacils) en el còlon són denominats prebiòtics 

[17, 19]. 

Aquests compostos, en no ser digestibles, arriben intactes al còlon, i és aquí on generen 

una biomassa bacteriana saludable i un pH òptim ja que són fermentats preferentment 

pels grups de bacteris beneficiosos allà presents. Així, potencien les funcions 

beneficioses de la flora intestinal i en controlen els possibles efectes perjudicials, com 

pot ser el càncer de còlon [19, 20]. 

Actualment, els prebiòtics s'utilitzen en la producció d'aliments funcionals no només 

com a ingredients per estimular el creixement de bacteris intestinals beneficiosos, sinó 

també per les importants propietats tecnològiques que presenten [21]. Així doncs, la 

indústria alimentària els empra en l’elaboració de diversos aliments, com ara iogurts, 

postres, begudes, pa, farcits, productes dietètics, pastissos i galetes, sucre de confiteria, 

sopes i salses, aliments infantils, encara que tenen altres utilitats, atès que també 

s’utilitzen com espessidors, gelificants, humectants o substituts d'algun macroelement 

com el greix. 

c) Probiòtics 

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix els probiòtics com a 

microorganismes vius que, administrats en quantitats adequades, produeixen un efecte 

beneficiós en la salut de l'hoste. Per fer aquesta definició més entenedora, aprofundirem 

en el concepte de probiòtic i veurem d’on provenen, així com també quins beneficis 

produeixen. 

Els probiòtics són microorganismes vius (fongs, bacteris, etc.) que s'afegeixen a un 

aliment, romanen actius en l'intestí i exerceixen beneficis en la salut digestiva.  
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Actuen en el nostre organisme d’aquesta manera [19, 22]: 

- Equilibren la flora bacteriana intestinal, la qual pot ser alterada com a conseqüència 

d’una alimentació incorrecta deguda a teràpies farmacològiques prolongades, a 

tractaments amb radioteràpia o quimioteràpia, a infeccions, o a situacions d'estrès 

físic o psíquic. 

- Augmenten la presència de compostos bioactius fenòlics en l’organisme i 

disminueixen els paràmetres de risc cardiovascular [23]. 

- Contribueixen a potenciar el sistema immunològic, atès que augmenten la 

resistència a agents patògens
12

. 

Principalment són bacteris acidolàctics, i les espècies més comunes i utilitzades són els 

Lactobacillus i els Bifidobacterium. 

Els aliments que més comunament acostumen a contenir els bacteris en qüestió són les 

llets fermentades, ja que són perfectes vehicles per aquests microorganismes pel fet que 

s’hi poden introduir fàcilment mitjançant la seva fermentació, encara que també es 

poden trobar en forma de suplements (càpsules, píndoles o pols) [24].  

En una persona sana, els bacteris benignes eviten que les colònies de bacteris patògens 

prosperin i envaeixin la zona. Per tant, ingerir aliments probiòtics és una manera segura 

i simple d'introduir al cos bacteris benignes. 

Aquests bacteris probiòtics, incorporats en els aliments, són capaços de sobreviure al 

pas per l’aparell digestiu, multiplicant-se en l’intestí i competint amb els gèrmens 

patògens tot forçant-los fora del seu sistema. 

En definitiva, un component bioactiu és aquell que, tot i no complir una funció nutritiva, 

aporta un benefici a la salut humana influint en l’activitat cel·lular i en els mecanismes 

fisiològics i, com a resultat, genera un impacte significatiu en el curs d’alguna malaltia. 

 

                                                           
12

 Patogen: que causa malaltia. 
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2.2.2 Aliments funcionals 

Un aliment es pot considerar funcional quan, a més d’aportar nutrients per complir les 

necessitats materials i energètiques de les cèl·lules, posseeix components bioactius, els 

quals aporten un benefici en la prevenció i el tractament de malalties cròniques i 

cardiovasculars, desordres del sistema autoimmune, diabetis, artritis i arítmia [7]. 

Aquests aliments no són un comprimit, ni una càpsula, ni cap altra forma de suplement 

alimentari, sinó el resultat de l'addició, substitució o eliminació de certs components als 

aliments habituals que no posseeixen naturalment components bioactius.  

Per tant, es poden considerar aliments funcionals tant els que per ells mateixos ja 

contenen propietats beneficioses per la salut més enllà de les conegudes des del punt de 

vista nutricional clàssic (p. ex.: tomàquet, bròquil, pastanaga, all, salmó, tonyina, oli 

d’oliva...), com també els productes alimentaris que s’han modificat per aconseguir un 

efecte funcional, ja sigui eliminant algun component que pugui ser problemàtic per 

certes persones (p. ex.: lactosa de la llet), augmentant la concentració d’un component 

per aconseguir que la ingesta que realitza el consumidor s’apropi a la dosi recomanada 

(p. ex.: llet enriquida amb calci), o afegint un component bioactiu que no hi era present 

prèviament (p. ex.: llet enriquida amb àcids grassos omega-3, productes làctics 

fermentats, vi...) [25]. 

A més, aquests aliments s’han de consumir dintre del marc d’una dieta sana i 

equilibrada, en les mateixes quantitats amb què s’ingereixen habitualment la resta 

d’aliments. Per altra banda, les seves propietats saludables han de ser provades i 

recolzades per estudis científics, tot avalant la seva veracitat [26, 27]. 
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DISSENY I 
DESENVOLUPAMENT 

D'ALIMENTS 
FUNCIONALS 

1. Estudi de mercat: 
cerca de l’oportunitat 
de comercialització  

2. Definició del 
producte: elecció 

del component 
bioactiu i la matriu 
alimentària en la 

qual s’addicionarà 
aquest 

3. Desenvolupament 
del producte 

1. Extracció del 
component bioactiu 

2. Encapsulació del 
component funcional 

(si s’escau) 

3. Introducció a la 
matriu alimentària 

per mitjà de:  

Suplementació 

Enriquiment 

Incorporació de 
matèries primeres 

naturals amb 
potencial efecte 

funcional  

4. Disseny de la 
formulació: estudi 
de la influència del 

processat i 
desenvolupament de 

prototips. 

Determinació del 
tipus i la grandària 

del grup d'individus a 
estudiar 

Identificació de la 
dieta de base i altres 
dades rellevants dels 

grups en estudi 

Determinació de la 
quantitat d’aliment 

requerida per al 
consum 

Establiment del 
període de durada de 

l'exposició per 
demostrar l'efecte 

que es pretén avaluar 

Identificació dels 
marcadors biològics 
vàlids de la funció 
biològica en estudi 

Constitució de la 
freqüència de la presa 

de mostres 

5. Envasat 

6. Avaluació de la 
funcionalitat de 

l'aliment  
mitjançant estudis de: 

Simptomatologia 

Observació de lesions 
macroscòpiques 

Observació de lesions 
microscòpiques 

(histologia) 

Biodisponibilitat 

7. Modificacions i 
millores del prototip 

8. Producció 
industrial 

4. Llançament i 
distribució de 

l'aliment funcional 

a) Disseny i desenvolupament d’aliments funcionals   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Disseny i desenvolupament d’aliments 

funcionals. Modificat a partir de [25, 28]. 
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En l’esquema anterior s’han mostrat els passos que s’han de seguir per desenvolupar 

correctament un aliment funcional. 

b) Per què i com sorgeixen els aliments funcionals?  

Els aliments funcionals van néixer al Japó a mitjans dels anys 80, època en què va 

augmentar l’esperança de vida de la població japonesa i, conseqüentment, també la 

despesa del sistema sanitari. Això va provocar la necessitat per part del govern japonès 

de desenvolupar productes alimentaris que milloressin la salut dels ciutadans, tot 

garantint un major benestar i qualitat de vida i la reducció a llarg termini de les despeses 

en la salut pública. 

Així com els japonesos porten dècades consumint aliments funcionals, els consumidors 

europeus encara comencen a familiaritzar-se amb aquest tipus d’aliments.  

A Espanya es comercialitzen actualment al voltant de 200 tipus d'aliments funcionals. 

En altres països, com el Canadà i els EUA, abunda l’alimentació rica en greixos saturats 

i pobra en determinats greixos insaturats, minerals, vitamines i fibra, i els aliments 

funcionals, el consum dels quals està molt estès. Aproximadament un 40% de la 

població ja els ha incorporat a la seva dieta diària per la necessitat de compensar aquests 

desequilibris en la seva alimentació [27, 29]. 

c) Públic destinat 

Qualsevol persona pot incloure aliments funcionals a la seva dieta, però, a més, aquests 

van especialment destinats a aquells grups de la població que presentin [26, 27]: 

- Necessitats nutricionals específiques: en el cas dels nens (etapa de 

desenvolupament i creixement), els joves (etapa d’interessos específics molt 

focalitzats i de gran intensitat), les dones (etapa de maternitat i menopausa), la gent 

gran (etapa de risc de determinades malalties, sobretot cròniques) i els esportistes 

(etapa de cerca de la maximització de capacitats). 

 



Com influeixen els aliments funcionals en la malaltia inflamatòria intestinal? 

 

 

25 

 

- Intoleràncies a determinats aliments: existeixen aliments funcionals per a les 

persones que són intolerants a la lactosa, com és el cas de la llet sense lactosa, així 

com aliments sense gluten per als celíacs. 

 

- Risc de patir determinades malalties (cardiovasculars, gastrointestinals, 

osteoporosi, diabetis, etc.) a les quals puguin donar un efecte preventiu i fins i tot 

terapèutic en alguns casos, com és el cas de la malaltia inflamatòria intestinal (hi 

farem referència més endavant). 

2.2.3 Definicions i diferències entre nutracèutics, complements 

alimentaris i aliments funcionals 

Com ja s'ha dit prèviament, un aliment funcional és aquell que, en l'estat natural en què 

es consumeix, aporta a l'organisme, a més del seu valor nutricional, determinats efectes 

específics sobre la salut, ja sigui per contenir alguna substància beneficiosa o per ser 

afegida posteriorment a l'aliment. En qualsevol cas, aquests efectes han d'haver quedat 

demostrats per estudis científics amb suficient grau d'evidència [7]. 

Normalment, l'aliment funcional ha de ser pres habitualment com a part de la dieta de 

l'individu per arribar a aportar a la salut els efectes promesos. 

En canvi, els nutracèutics generalment es prenen com a concentrats de determinades 

substàncies naturals bioactives presentades en una matriu no alimentària (comprimits,  

píndoles, pols...), de manera que no formen part de la dieta ni substitueixen la ingesta de 

cap àpat del dia, sinó que exerceixen un paper reductor del risc de malaltia i aporten 

determinats beneficis a la salut. 

En general, els nutracèutics es prenen durant un temps determinat, però no amb la 

freqüència i continuació en què s'ingereixen els aliments funcionals, sinó en dosis 

superiors a les existents en els aliments que els contenen naturalment. Provoquen així 

un efecte més favorable sobre la salut que el que podria tenir l’aliment normal. 

Els nutracèutics poden ser utilitzats com a complements alimentaris per tal de pal·liar 

processos de mancança, per prevenir malalties o per tractar-les [26]. 
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Nutracèutics serien, per exemple, les vitamines antioxidants o els polifenols presentats 

en forma de comprimit, mentre que un aliment funcional consistiria en un producte en 

format habitual (llet, pa, cereals, etc.) al qual se li ha afegit un ingredient (els esmentats 

polifenols, per exemple) o s'ha modificat la seva composició (com passa amb les llets). 

Ara bé, cal recordar que els nutracèutics es diferencien dels medicaments en el fet que 

aquests últims no tenen necessàriament un origen biològic natural; i es diferencien dels 

extractes i infusions d'herbes per la concentració dels seus components, així com perquè 

aquests últims no tenen per què tenir una acció terapèutica. 

Pel que fa als mots “nutracèutic” i “complement alimentari”, la diferenciació es basa 

essencialment en el seu fi. Així, el complement alimentari es considera més útil per 

prevenir o tractar un dèficit en general de caràcter nutricional, mentre que el nutracèutic 

s’empra majoritàriament per prevenir o tractar alguna patologia determinada.  

2.3 Marc legislatiu en aliments funcionals 

A causa del creixent interès pels aliments funcionals, la Unió Europea, a través d’una 

comissió anomenada FUFOSE (Functional Food Science in Europe), regula les 

al·legacions sanitàries, és a dir, la informació adreçada al consumidor sobre els efectes 

favorables que aquest tipus d'aliments exerceixen en la nutrició i la prevenció de 

malalties [27, 30, 31, 32]. 

La creació d’aquest organisme va estar coordinada per l'Institut Internacional de 

Ciències Biològiques (ILSI), el qual treballa conjuntament amb FUFOSE per un 

objectiu comú: desenvolupar i establir un enfocament científic sobre les proves que es 

necessiten per recolzar el desenvolupament de productes alimentaris que puguin tenir un 

efecte beneficiós sobre una funció fisiològica del cos, millorar l'estat de salut i benestar 

d'un individu, i/o reduir el risc de desenvolupar malalties.  

Pel que fa a l'etiquetatge, la presentació i la publicitat, la legislació de la Unió Europea, 

així com l’espanyola, exigeixen que les al·legacions sanitàries incorporades als envasos 

i a la publicitat han d’estar científicament provades. Per tant, únicament es permeten 

aquelles declaracions de propietats saludables que hagin estat avaluades científicament 

per part de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (European Food Safety 
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Authority, EFSA) i autoritzades per part de la Comissió Europea (FUFOSE), o bé que ja 

figurin a la seva llista comunitària de propietats saludables aprovades o health claims. 

En cap cas no s’admeten al·legacions que no hagin demostrat tenir un efecte nutricional 

o fisiològic beneficiós per la salut, per tal d’evitar el possible engany al consumidor 

final. 

Així mateix, al desembre de 2006, la UE va aprovar un reglament relatiu a les 

declaracions nutricionals i de propietats saludables en els aliments. 

A més, hi ha una normativa específica pel que fa a la regulació de nous aliments i 

ingredients alimentaris, els anomenats Novel Food. 

2.3.1 Normativa i organismes reguladors dels aliments funcionals 

Alguns components específics de la dieta poden aportar beneficis més enllà dels 

reconeguts com a nutrició bàsica, com és el cas dels aliments funcionals. No obstant 

això, aquests efectes beneficiosos necessiten ser corroborats per evidències científiques 

abans que puguin ser comunicats als consumidors a través d’al·legacions de propietats 

saludables. 

Aquestes declaracions, que són utilitzades en les etiquetes, en màrqueting o en la 

publicitat, s’anomenen health claims. 

a) Normativa vigent 

Des de l’any 2006 comptem amb un reglament per a tota la UE, el Reglament (CE) N° 

1924/2006 del Parlament Europeu i del Consell, el qual estableix les definicions, criteris 

específics i condicions d’ús dels health claims i, a més, exigeix que totes aquestes 

al·legacions de propietats saludables aplicades als aliments estiguin recolzades 

científicament per tal de protegir el consumidor d’informació imprecisa o que pugui 

induir a l'error [34].  
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Els aspectes clau que marca el reglament en qüestió són els següents [33, 34, 35, 36, 

37]: 

1. Les declaracions nutricionals o de salut efectuades en les comunicacions comercials, 

ja sigui en l'etiquetatge, la presentació o la publicitat dels aliments, han de ser clares, 

precises, i justificades amb proves acceptades per la comunitat científica, limitant 

d'aquesta manera una possible publicitat enganyosa. 

2. Només es permetrà fer referència als health claims en l’etiquetatge de l’aliment 

funcional si s’inclou la següent informació:  

- La població a qui va destinada la declaració. 

- Una declaració en la qual s’indiqui la importància d’una dieta variada i 

equilibrada i un estil de vida saludable. 

- Quan es realitzin afirmacions relatives al fet que un producte està enriquit amb 

algun nutrient o component bioactiu determinat, l'envàs haurà de contenir 

obligatòriament l'etiquetatge nutricional, indicant la quantitat real d’aquest 

component en el producte i el patró de consum requerits per obtenir l’efecte 

beneficiós declarat. 

- Quan sigui necessari, una declaració dirigida a les persones que haurien d'evitar 

el consum de l'aliment (p. ex.: dones embarassades). 

- Una advertència adequada en relació amb els productes que poden suposar un 

risc per a la salut si es consumeixen en excés. 

- En el cas de les declaracions de reducció del risc de malaltia, una explicació en 

la qual s'indiqui que la malaltia té múltiples factors de risc i que l'alteració d'un 

d'aquests factors pot tenir o no un efecte benèfic. 

- Qualsevol altra restricció o instrucció d'ús. 

Tanmateix, segons el Reglament (UE) Nº 1160/2011 i amb modificació al 

Reglament (CE) Nº 1924/2006, les declaracions de propietats saludables en els 

aliments estan prohibides llevat que les autoritzi la Comissió Europea (FUFOSE) i 

les inclogui en una llista de declaracions autoritzades [38].   
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Si volen obtenir aquest tipus d'autoritzacions, les companyies sol·licitants hauran 

d'aportar els estudis científics apropiats, preferentment realitzats en animals o en 

humans en el millor dels casos, que demostrin que existeix una relació causa-efecte 

entre el seu consum i un determinat efecte beneficiós per a la salut [39].  

Per tant, no només hauran d’existir estudis científics que avalin la seva eficàcia, sinó 

que la Comissió haurà de valorar si aquelles investigacions són prou significatives i 

concloents per poder afirmar i comunicar a la població general l’efectivitat de 

l’aliment funcional. 

3. L'evidència científica aportada haurà de ser jutjada per un grup d'experts 

independents que garantirà la màxima rigorositat del procés.  

En el cas d’Europa, s'atorga a la EFSA la funció d'analitzar i avaluar cada sol·licitud 

particular, i assessorar científicament la decisió de la Comissió Europea sobre els 

productes que poden contenir publicitat sobre efectes saludables i en quines 

condicions. 

Als Estats Units, aquesta funció la porta a terme l’Administració d’Aliments i 

Medicaments (FDA, Food and Drug Administration). 

De fet, aquestes dues organitzacions treballen conjuntament des del 2007 per tal de 

facilitar l'intercanvi d'informació científica, com ara metodologies de validació de 

seguritat dels aliments [40]. 

4. El reglament ofereix l'oportunitat de protegir durant un període de 5 anys la 

propietat intel·lectual dels estudis que hagin estat considerats decisius per a 

l'acreditació del health claim.  

b) EFSA (European Food Safety Authority) 

Com ja s’ha esmentat abans, la funció de la EFSA i, en particular, de l'equip científic de 

nutrició, productes dietètics i al·lèrgies, consisteix a revisar les proves científiques que 

recolzen un determinat health claim [41].  
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A l'hora de valorar cada afirmació, els experts en nutrició d’aquesta autoritat atenen 

fonamentalment a tres criteris. 

1. L'aliment o ingredient alimentari està correctament definit en funció del suposat 

efecte que produeix? 

Posem per exemple una al·legació que fa referència a la reducció de pes amb tots els 

productes lactis, com el iogurt, la llet o el formatge. En aquesta afirmació, tal categoria 

alimentària no estaria prou definida, ja que hi ha tants tipus de productes lactis amb 

composicions nutricionals diferents, en funció de si són sencers, desnatats, amb o sense 

sucre, que els efectes sobre el pes corporal depenent de la seva composició serien molt 

diferents. No obstant això, els iogurts amb una composició específica sí que es podrien 

considerar prou caracteritzats. 

2. Està correctament definit el suposat efecte? 

Per exemple, si s'afirma que un cert aliment millora la forma física, resulta molt poc 

específic per efectuar una avaluació científica, però si s'assegura que un aliment 

contribueix a reduir el pes, sí que estaria prou definit, ja que el pes es pot mesurar 

fàcilment. 

Si es compleixen aquests dos criteris, els experts analitzen totes les dades disponibles 

per valorar si hi ha proves suficients que donin suport a l’afirmació. 

En aquest context, els estudis amb intervenció humana són essencials per avaluar si 

l'afirmació és demostrable científicament, encara que altres estudis també poden aportar 

proves útils que ho justifiquin, com per exemple les observacions amb animals. 

3. Quines són les proves científiques que avalen el suposat efecte beneficiós? 

Finalment, l'equip examina el nombre d'estudis a favor i en contra de l'afirmació (tenint 

en compte la qualitat dels mateixos i la versemblança de l'afirmació) i després sospesa 

el conjunt de proves fins arribar a una conclusió. Aquesta pot ser positiva, i això 

significa que l'equip creu que hi ha indicis suficients que corroboren l'afirmació, o bé 
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negativa, cosa que pot voler dir que hi ha proves però no són prou convincents, o bé són 

escasses. 

Basant-se en el treball científic de la EFSA, la Comissió Europea i els Estats membres 

prenen la decisió sobre si autoritzar o no un health claim, en el context del procés de 

presa de decisions que marca el reglament vigent. En cap cas no es podrà utilitzar una 

declaració saludable si no ha estat aprovada mitjançant aquesta norma legislativa [43]. 

El control i l'execució de l'aplicació correcta de les sol·licituds autoritzades és 

responsabilitat de les autoritats competents de cada estat membre. 

c) Aplicacions 

La verificació de les evidències científiques per part de les autoritats europees per a 

l'aprovació d'un aliment funcional exigeix preparar un informe amb totes les dades 

relatives a l'aliment. 

 Health claims 

Els sol·licitants que vulguin presentar una petició d'autorització d'un health claim 

hauran d’elaborar un dossier que contingui tota la informació sobre l’aliment funcional i 

les evidències científiques que sostenen la seva funcionalitat, perquè es pugui sotmetre a 

revisió. Fonamentalment, aquest haurà d'explicar per què és necessari l'ús del producte 

alimentari específic o és més pràctic o més segur que l'ús exclusiu dels productes 

alimentaris no funcionals [43]. 

Llavors, el dossier s'haurà de presentar a l'autoritat nacional competent del pertinent 

estat membre (en el cas d’Espanya, a un membre de l’AESAN, l’Agència Espanyola de 

Consum, Seguritat Alimentària i Nutrició), la qual decidirà si la sol·licitud requereix 

assessorament addicional per part de la EFSA, que portarà a terme l'avaluació científica 

[44, 45]. 
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En definitiva, el procés de sol·licitud i autorització d’un health claim es basa en els 

següents passos [46]:  

         Figura 3. Procés de sol·licitud i autorització d’un health claim. Traduït a partir de [46]. 
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 Novel Food 

Els aliments que no s’han consumit en gran mesura a la UE abans de 1997, quan el 

reglament sobre nous aliments va entrar en vigor, són denominats nous aliments o, com 

es coneixen en anglès, Novel Food [47]. 

El procés d’autorització i etiquetatge dels Novel Food es regeix segons el Reglament 

(CE) N° 258/97 del Parlament Europeu i del Consell aprovat el 27 de gener de 1997, 

que té per objectiu la posada al mercat de nous aliments i ingredients alimentaris [48]. 

Aquesta normativa, encara vigent avui però amb petites modificacions, només s'aplicarà 

a aquells aliments i components alimentaris que estiguin inclosos en les següents 

categories [47, 48]: 

- Aliments i ingredients alimentaris produïts a partir d'organismes modificats 

genèticament, però que no en continguin. 

- Aliments i ingredients alimentaris d'estructura molecular primària nova o 

modificada intencionadament.  

- Aliments i ingredients alimentaris consistents en microorganismes, fongs o algues, o 

obtinguts a partir d'aquests. 

- Aliments i ingredients alimentaris consistents en vegetals, o obtinguts a partir 

d'aquests, i ingredients alimentaris produïts a partir d'animals, excepte aquells que 

s’hagin obtingut mitjançant pràctiques tradicionals de multiplicació o de selecció i 

l'historial d'ús alimentari sigui segur. 

- Aliments i ingredients alimentaris que s'hagin produït utilitzant noves tecnologies i 

processos de producció no utilitzats habitualment, fet que provoca canvis 

significatius en la seva composició o estructura, ja siguin relatius al seu valor 

nutritiu, al seu metabolisme o al seu contingut en substàncies indesitjables. 

- Aliments que es consumeixen tradicionalment fora de la UE. 
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Seguidament es presenta el procés de sol·licitud i autorització dels Novel Food, 

lleugerament diferent al dels health claims [50]: 

 

Figura 4. Procés de sol·licitud i autorització de nous aliments. Traduït a partir de [50]. 
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Per tal que un nou aliment pugui ser autoritzat per al seu ús a la UE, ha de complir els 

següents requisits: 

- És segur per als consumidors, és a dir, no presenta cap risc per a la salut pública. 

- Ha estat sotmès a una avaluació científica prèviament a la seva autorització, per tal 

de garantir la seva seguretat. A fi de no induir a error al consumidor, l'autorització 

estableix, si s'escau, les condicions per al seu ús, la seva designació com un aliment 

o ingredient alimentari i els requisits d'etiquetatge.  

A l’hora de llençar un aliment funcional al mercat, poden sorgir dubtes sobre si 

l’aliment en qüestió és un Novel Food o l’al·legació de propietats saludables que 

reclama ja ha estat aprovada amb anterioritat. Per determinar-ho, s’haurà d’acudir a la 

llista de la Comissió Europea on figuren tots els health claims sol·licitats, tant els que 

han estat aprovats com els que no. Si la declaració de propietats saludables de la qual es 

pretén fer una sol·licitud d’aprovació no figura en aquesta llista, voldrà dir que es tracta 

d’un Novel Food. Per contrari, si el health claim en qüestió hi és present però consta 

com a no autoritzat, significa que no es podrà afegir a l’etiqueta del producte, ja que no 

s’ha demostrat científicament que el nutrient o substància causi l’efecte declarat [49]. 

2.4 Alimentació i immunitat: evidències sobre l’efecte de la dieta 

en malalties de caràcter immune 

L'estat nutricional és totalment necessari per fer front a moltes malalties. En la relació 

nutrició-immunitat, els aliments funcionals cobren molta importància, ja que hi ha 

evidència científica de la modulació que exerceixen sobre el sistema immunològic, atès 

que incrementen l'activitat fagocítica dels glòbuls blancs, és a dir, inciten l’eliminació 

d’agents patògens, i augmenten els nivells de cèl·lules secretores d'anticossos. 

El primer que va donar una pista als científics sobre aquesta correlació van ser les 

observacions dutes a terme sobre nens amb desnutrició dels països subdesenvolupats, ja 

que moltes vegades moren d'infeccions que als països del primer món podrien 

considerar-se poc importants. 
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Segons els experts, la raó recau en el fet que la malnutrició proteica està molt 

relacionada amb el fet que el sistema immune d'aquests nens no desenvolupi les 

defenses necessàries. 

Aquesta situació també es dóna en alguns ancians ingressats en hospitals o residències, 

perquè encara que, per la seva edat, el seu estat nutricional sigui pitjor que el d’un adult, 

el fet d'estar enllitats durant molt de temps, patir una patologia maligna, o caure en 

l'anorèxia com a conseqüència d'una depressió, els condueix a deixar de menjar i a un 

afebliment del seu sistema immunitari, fet que moltes vegades és el causant de la seva 

mort. 

Tot això demostra que existeix una interacció entre la nutrició, la immunitat i la infecció 

i, per tant, podríem raonar que a través d'una dieta equilibrada que contingués 

especialment aliments amb presència de components bioactius, vitamines i minerals, es 

podria prevenir l'aparició de malalties [7]. 

2.4.1 Probiòtics i sistema immune 

El sistema immune es pot veure modificat per factors com l'edat, l'estrès, els 

medicaments, la dieta, l'activitat física, etc., i aquests canvis poden donar lloc a 

alteracions de la resposta immunitària enfront de patògens, la microbiota i fins i tot 

davant dels aliments. 

Està àmpliament demostrat [51, 52] que, generalment, els probiòtics exerceixen el seu 

efecte tant a nivell d’immunitat específica
13

 com inespecífica
14

. Així mateix, s'ha 

corroborat en diversos estudis que nombrosos Lactobacillus poden contribuir amb el 

sistema immune intestinal mitjançant l'activació de les cèl·lules Natural Killer (NK) o 

la producció d’immunoglobulines específiques, afavorint així el rebuig de 

microorganismes infecciosos perjudicials. D'altra banda, alguns Bifdobacterium tenen 

                                                           
13

 Immunitat específica: defensa que actua específicament contra cada agent exogen gràcies a la 

memòria immunitària creada quan s'ha contactat prèviament amb el mateix bacteri, virus, etc. 

Aquest tipus d’immunitat, que ens defensa de cèl·lules tumorals (canceroses) que el cos no reconeix 

com a pròpies, i de virus, els quals alteren cèl·lules pròpies i les converteixen en estranyes,  la duen a 

terme les immunoglobulines i les cèl·lules immunitàries tipus limfòcit [14]. 
14

 Immunitat inespecífica: defensa contra tot tipus d’invasió exògena, sense ser específica contra 

cada agent extern. Les defenses inespecífiques són la pell, les mucoses, els cilis, el pH àcid de certes 

secrecions, la saliva i els leucòcits (glòbuls blancs) [14]. 
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també un efecte estimulador en la immunitat humoral i produeixen un augment de la 

proliferació de limfòcits tipus B i els seus anticossos específics. 

Efectivament, en aplicar una teràpia de vacunació oral en nens d’entre 2 i 5 mesos 

d’edat davant de rotavirus
15

 i juntament amb l'administració de Lactobacillus casei, s'ha 

comprovat l'efecte immunoestimulador de la resposta a la vacuna, ja que s’ha produït un 

augment de cèl·lules secretores d'immunoglobulines específiques davant de l’agent 

infecciós en qüestió.  

En un estudi semblant [51], en aquest cas de vacunació contra Salmonella typhimurium 

amb consum previ de llets fermentades enriquides amb probiòtics Lactobacillus 

acidophilus i Bifidobacterium, s'ha comprovat un augment de la immunoglobulina total 

i específica, defensora dels bacteris patògens. Als probiòtics s'assignen dos efectes molt 

importants que repercuteixen en beneficis per a la salut i la prevenció d'algunes 

malalties. D’una banda, la disminució del creixement de bacteris patògens, i de l’altra, 

la modulació del sistema immune, principalment de la immunitat localitzada a la 

mucosa intestinal. 

Tots dos repercuteixen en una disminució de la freqüència d'infeccions i possiblement 

en una menor incidència de càncer. A més, en relació a l'efecte modulador que duen a 

terme els probiòtics sobre el sistema immune, es pot observar una disminució en la 

incidència i gravetat d'afeccions inflamatòries intestinals i dels símptomes d'al·lèrgia. 

Per això, s'ha proposat que podrien ser utilitzats com a agents atenuants en malalties 

autoimmunes [7], com la malaltia inflamatòria intestinal, a la qual farem menció 

seguidament. 

En conclusió, la gran quantitat d'estudis realitzats durant els últims anys sobre probiòtics 

ha demostrat que un percentatge important dels bacteris làctics o dels llevats ingerits 

sobreviu al pas pel tub digestiu, fet que els permet modular la flora intestinal, estimular 

així el sistema immune local i millorar la digestió de certs aliments, amb resultats 

beneficiosos per a la salut. Aquests efectes són específics de cada soca, per tant és molt 

                                                           
15

 Rotavirus: virus que causa gastroenteritis. Els símptomes inclouen diarrea severa, vòmits, febre i 

deshidratació [15]. 
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important saber seleccionar les que s'han d’utilitzar en les diverses situacions 

fisiològiques o patològiques en què s'aplicaran.  

2.4.2 Polifenols i sistema immune 

Els polifenols han demostrat que poden augmentar la quantitat d'immunoglobulina 

humana i mantenir-la en un nivell alt: d'aquesta manera milloren la immunitat humana 

en general [7].  

Un exemple d’aquesta millora immunitària s’aprecia en un estudi realitzat a França i 

Bèlgica l’any 2015 [53], que constata com els polifenols inhibeixen l’entrada del virus 

de l’hepatitis C. 

Prèviament a aquesta investigació es va identificar una molècula natural, 

l’epigalocatequina-3-galat (EGCG), com un inhibidor del virus de l'hepatitis C (VHC). 

L'objectiu d'aquest treball va ser descobrir nous compostos naturals amb una major 

activitat anti-VHC que la de EGCG, i determinar com actuen a l’hora de deteriorar el 

virus. Per això, es van seleccionar 8 molècules naturals amb estructura similar a EGCG, 

i es va reproduir el virus VHC en cultius cel·lulars per determinar l'activitat antiviral i 

els mecanismes d'acció dels compostos.  

El resultat va ser positiu, ja que es va identificar una d’aquestes molècules, el polifenol 

delfinidina, com un nou inhibidor de l'entrada del VHC, atès que actua directament 

sobre la partícula viral tot alterant-ne l’estructura i, conseqüentment, impedint-ne la 

fixació a la superfície cel·lular. 

Aquest compost natural és un pigment vegetal responsable del color blau-porpra de 

flors i baies i pertany a la família dels flavonoides, com la catequina EGCG, el 

component principal present en l’extracte de té verd que, com s’ha dit anteriorment, és 

també un inhibidor de la infecció del VHC.  
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És important destacar que delfinidina també és actiu contra el VHC en hepatòcits
16

 

humans primaris.  

Així doncs, en aquest estudi es va avaluar la manera com els compostos EGCG i 

delfinidina inhibeixen l’entrada del VHC, i es va demostrar que tots dos actuen 

directament sobre el virus mitjançant un mecanisme desconegut fins aleshores que 

consisteix en la deformació de l'embolcall viral. Aquesta deformació és la responsable 

de la inhibició observada en la fixació del virus a la superfície cel·lular.  

El descobriment d'aquests inhibidors de VHC amb una manera inusual d'acció és 

important per caracteritzar millor el mecanisme d'entrada del virus en hepatòcits i per 

ajudar a desenvolupar una nova classe d'inhibidors contra l'entrada del VHC. 

2.5 Malaltia inflamatòria intestinal 

El tracte intestinal és un tub muscular llarg i buit a través del qual passa el menjar i 

s’absorbeixen els nutrients. El tub digestiu comença a la boca i condueix a l'esòfag, 

l'estómac, l'intestí prim, el còlon i, finalment, al recte i l’anus. 

La malaltia inflamatòria intestinal (MII) inclou un conjunt de trastorns crònics que 

afecten l'aparell gastrointestinal, i produeixen una inflamació en el seu revestiment 

intern que dóna lloc a nafres anomenades úlceres i a sagnat [54, 55, 56]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 5. Còlon en la MII. Traducció de [54]. 

 

                                                           
16

 Hepatòcits: cèl·lules principals que formen el fetge. Participen en la biosíntesi proteica, en 

l'emmagatzematge de carbohidrats (glicogen) i proteïnes, com així també en la síntesi de colesterol, 

fosfolípids i sals biliars [16].  
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Les dues malalties inflamatòries intestinals principals són: 

• Malaltia de Crohn  

Pot afectar qualsevol part del tracte gastrointestinal, des de la boca fins a l'anus. La 

inflamació que provoca afecta totes les capes de la paret de l'intestí. 

• Colitis ulcerosa 

La inflamació només involucra les capes superiors de la paret de l’intestí gros (còlon). 

Sol ocórrer en la part inferior del còlon i el recte, però pot afectar el còlon complet. 

Quan es localitza exclusivament en el recte, s’anomena proctitis.  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 6. Anatomia intestinal pròpia de la MII. Traducció de [56]. 

 

2.5.1 Causes 

No se sap amb exactitud què provoca la MII, però es creu que els següents factors 

poden estar relacionats amb l’aparició de la malaltia [57, 58, 59]: 

- Un virus o bacteri desconegut: la teoria més acceptada constata que la malaltia en 

qüestió es presenta com a resultat d’una anòmala i exagerada resposta inflamatòria 

produïda pel propi sistema immunitari, de manera que aquest acaba atacant l’intestí 

degut a un agent desconegut, com ara un bacteri comensal intestinal. 
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- Factors genètics: tot i que no s’ha demostrat que sigui hereditària, ser familiar de 

primer grau de persones amb malaltia inflamatòria intestinal augmenta la 

predisposició a patir-la comparat amb d’altres que no presenten antecedents. 

- Factors ambientals: altres causants de la malaltia podrien ser factors com 

l’alimentació materna, agents infecciosos, el tabac, anticonceptius, la dieta, la 

higiene, el clima, la contaminació, l’estrès, el contacte amb animals o l’activitat 

física, entre d’altres. 

2.5.2 Símptomes 

Els primers símptomes de la malaltia, que afecta tant a homes com a dones, apareixen 

més freqüentment a la joventut, en persones d’entre 15 i 35 anys d’edat, tot i que també 

es poden presentar, en alguns casos, entre els 50 i els 60 anys o durant la infància [58, 

60, 61, 62]. 

La MII és una malaltia crònica intermitent. Les persones afectades experimenten etapes 

d’activitat nul·la de la malaltia (remissió), en les quals els símptomes poden disminuir o 

inclús arribar a desaparèixer, alternades amb períodes de símptomes actius (brots) de 

gravetat lleu, greu o fins i tot incapacitant, depenent de la persona que els pateixi. En 

alguns casos s'experimenten de forma gradual, mentre que en altres es presenten de 

forma sobtada. 

El símptoma més comú és la diarrea, ja que la inflamació evita que l'aigua sigui 

absorbida dins el corrent sanguini i fa que el còlon es buidi sovint. 

Altres símptomes freqüents són: diarrea amb sang, que ve donada per la mort de 

cèl·lules sanes del revestiment del còlon com a conseqüència de la inflamació, donant 

lloc a úlceres i el sagnat de les mateixes; rampes abdominals greus; nàusees; febre 

freqüent. 

Encara que aquests siguin generalment els símptomes més corrents, depenen del 

segment del tracte intestinal compromès. 
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En la malaltia de Crohn, els símptomes més comuns són: moviments intestinals 

freqüents, diarrea, sagnat rectal, dolors abdominals, pèrdua de gana, pèrdua de pes i 

febre. 

Pel que fa a la colitis ulcerosa, la diarrea sagnant és el símptoma més freqüent. Sol 

venir acompanyada de dolor abdominal, que normalment es calma amb la defecació. 

Les persones amb aquesta afecció també poden experimentar pèrdua de la gana, pèrdua 

de pes, febre, fatiga, anèmia i pèrdua de fluids corporals i nutrients. 

2.5.3 Tractament 

L’objectiu fonamental del tractament de la MII és alleujar la inflamació per eliminar-ne 

els símptomes. 

a) Tractament farmacològic 

En primera instància, s’acudeix als medicaments antiinflamatoris, com els esteroides, 

o bé agents immunodepressors que suprimeixen el sistema immunològic i eviten que 

aquest ataqui els propis teixits del cos i causi més inflamació [63]. 

b) Cirurgia 

En els casos més greus de MII, en què hi ha seccions de l’intestí molt inflamades que no 

responen als medicaments, la cirurgia és la millor opció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Procediment d’extirpació d’una porció de l’intestí. Traducció de [54]. 
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Malgrat això, el procediment quirúrgic no s’acostuma a recomanar per al tractament de 

la malaltia de Crohn, ja que aquesta pot afectar a qualsevol porció del tracte intestinal i, 

encara després de la resecció del segment danyat, podria recórrer a una altra part del tub 

digestiu, de tal forma que la cirurgia no constitueix un procediment terapèutic adequat 

[63]. 

L’Associació Americana de Cirurgians del Còlon i del Recte, contràriament, sí que es 

manifesta a favor d’aquest tipus de tractament en la malaltia de Crohn, ja que considera 

que en els casos més complicats i avançats de la malaltia que puguin presentar, per 

exemple, perforacions de l’intestí, obstruccions o fortes hemorràgies, la cirurgia 

proporciona un alleujament eficaç i durador dels símptomes i, a més, limita la necessitat 

de prendre medicaments tan freqüentment [64].  

La intervencions quirúrgiques sí que es plantegen com una solució en la colitis ulcerosa, 

atès que aquesta només afecta al còlon, així que l’extirpació total o parcial d’aquest, 

coneguda com a colectomia total o parcial, podria considerar-se curativa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Intestí després de la cirurgia. Traducció de [54]. 
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c) Tractament nutricional 

Llevat dels tractaments principals per atenuar les manifestacions de la malaltia, que com 

ja hem mencionat són el tractament farmacològic i la cirurgia, la malaltia també es pot 

tractar a partir de la nutrició, que constitueix un dels pilars de la teràpia. 

Precisament en aquest treball la nutrició funcional pren el rol principal, ja que és a partir 

dels seus efectes que volem contrastar la nostra hipòtesi. Concretament està basat en els 

beneficis d’uns certs tipus de components dels aliments, ja presentats al punt 2.2 del 

marc teòric, la funcionalitat dels quals s’enfoca al tractament de la malaltia inflamatòria 

intestinal. Aquests són els polifenols i els probiòtics.  

Abans, però, de centrar-nos en els beneficis d’aquests aliments funcionals, 

mencionarem altres aspectes de la teràpia basada en la dieta, les modificacions dels 

quals poden ajudar a reduir els símptomes. Aquests són la dietoteràpia convencional i la 

nutrició artificial. 

 Dietoteràpia convencional 

Una complicació particularment transcendental de la MII és la desnutrició 

proteoenergètica, que pot aparèixer degut al dèficit d’ingesta, l’increment de 

metabolisme, les pèrdues proteiques intestinals i la malabsorció. A més a més, tant en la 

colitis ulcerosa com en la malaltia de Crohn, s’han identificat alteracions de l’estat 

nutricional de diversos micronutrients que exerceixen funcions metabòliques rellevants, 

fet que pot condicionar l’evolució clínica d’aquests pacients [65]. 

El primer front terapèutic al qual es recorre per tractar i prevenir aquests dèficits 

nutricionals és la dietoteràpia convencional, amb la qual es guia al pacient sobre quins 

aliments pot menjar i quins hauria d’evitar, segons si la malaltia està en fase activa o 

passiva. 

Generalment, la dieta dels pacients de MII ha de ser com més variada millor, i no s’han 

de restringir aliments tret que provoquin símptomes reiteradament. Aquesta 

recomanació s’ha de tenir especialment present en el cas dels làctics i la fibra. 
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Fins el dia d’avui no hi ha cap fonament científic que indiqui la prohibició del consum 

de productes làctics, ja que, fins on se sap, cap component de la llet no afavoreix la 

inflamació intestinal, ni desencadena algun brot, ni molt menys causa la malaltia. A més 

a més, és ben sabut que la llet i els seus derivats, degut a la gran quantitat de calci que 

aporten, són d’una importància vital per prevenir malalties en les quals els ossos 

experimenten una pèrdua de densitat i esdevenen més propensos a fracturar-se, tal com 

l’osteopènia o, en major grau, l’osteoporosi.  

No obstant això, és cert que un percentatge considerable d’individus de la població 

general, sobretot dels països de la conca mediterrània, presenten dèficit de lactasa, fent 

que la lactosa no pugui ser digerida per l’intestí prim i, com a conseqüència, es provoqui 

un augment dels seus símptomes, sobretot la diarrea.  

Per tant, durant els períodes de brot, els pacients amb malaltia de Crohn i colitis 

ulcerosa hauran d’evitar els làctics per tal de pal·liar els efectes de la mateixa, però 

només en els casos en què aquests siguin mal tolerats. 

El consum de fibra també és un punt que s’ha de tenir en compte, ja que segons el tipus 

que se n’ingereixi, ja sigui insoluble, que es troba al segó de blat i civada, farina 

integral, fruits secs, etc., o soluble, continguda sobretot en fruites i llegums, pot resultar 

beneficiós o perjudicial per al transcurs d’aquesta malaltia. 

Quant a la fibra insoluble, és aconsellable restringir-la durant els períodes de fase 

activa perquè produeix un residu fecal abundant i un augment del volum dels 

excrements. Així, facilita la obstrucció intestinal quan hi ha estenosi
17

 o el dany de la 

mucosa del còlon en un brot greu de colitis.   

La fibra soluble, al contrari de la insoluble, és fermentada per la flora intestinal, de 

manera que produeix menys residu i, per tant, no hi ha inconvenient a ingerir-la.  

L’únic cas en què es recomana prescindir-ne es dóna en els pacients que presenten 

malaltia de Crohn amb estenosi en l’intestí, perquè, encara que en menor mesura, també 

afavoreix la defecació, i per tant és convenient evitar-la. 

                                                           
17

 Estenosi: estretament de l’intestí [17]. 
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En definitiva, a l’hora de consumir fibra, la insoluble s’haurà de restringir sempre 

durant les fases d’activitat de la malaltia, mentre que la soluble només caldrà que 

l’evitin els pacients que mostren estenosi intestinal. Per tant, tot i saber que és molt 

recomanable el consum de fibra per prevenir diverses patologies cròniques, inclosa la 

MII, no sempre constitueix un mitjà adequat per tractar-les, com és el cas de la malaltia 

en qüestió. 

Uns altres nutrients específics que tenen capacitat terapèutica sobre la MII, 

principalment per prevenir els brots degut a les propietats antiinflamatòries que 

presenten, són els àcids grassos omega 3 presents a l’oli de peix. 

 Nutrició artificial 

Com s’ha mencionat en l’apartat anterior, durant els últims anys s’han acumulat dades a 

favor de l’important paper que diversos dèficits nutricionals poden exercir en el 

desencadenament del procés inflamatori.  

Per això en casos avançats de la malaltia, en els quals el pacient no pot ingerir els 

nutrients necessaris per via oral degut a la incapacitat d’utilització del seu sistema 

digestiu, es pot recórrer a la nutrició artificial [58]. Aquesta es pot dur a terme de dues 

maneres: mitjançant sondes a través de les vies digestives (nutrició enteral) amb 

l’administració de preparats predigerits, o bé per via intravenosa (nutrició parenteral) 

mitjançant la qual s’injecten líquids al torrent sanguini [66]. 

Una vegada precisades aquestes dues maneres de tractar la malaltia mitjançant la 

nutrició, passarem a explicar la principal protagonista d’aquest treball: la dieta basada 

en polifenols i probiòtics. 

 Dieta basada en polifenols i probiòtics 

Nombrosos estudis avalen la influència que tenen tant polifenols com probiòtics a l’hora 

de modular o prevenir la inflamació intestinal. 

Pel que fa als probiòtics, podem dir que el seu ús terapèutic en la MII es basa en la seva 

capacitat de produir substàncies antibacterianes, que acidifiquen el lumen intestinal per 

inhibir bacteris patògens i promoure la regeneració de la mucosa i la millora de l’epiteli 
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intestinal. Aquests antibiòtics naturals produïts pels probiòtics també originen enzims 

com la lactasa, que digereix la lactosa, i afavoreixen així la digestió i absorció dels 

aliments, la qual cosa, per tant, redueix els símptomes dels afectats amb inflamació 

intestinal. Una altra propietat important és la millora que exerceixen sobre l’exagerada 

resposta inflamatòria mitjançant l’increment de la producció immunoglobulina A (IgA) 

i la regulació de les citocines
18

 [18]. 

D’altra banda, si s’està tractant la malaltia amb antibiòtics, seria interessant alternar la 

teràpia farmacològica amb el consum de probiòtics, que mantenen la flora bacteriana 

equilibrada davant la influència dels antibiòtics. Aquests, destrueixen tant els bacteris 

benèfics com els que causen malaltia, cosa que permet als patògens prosperar. Alguns 

d’aquests bacteris produeixen una toxina que causa diarrea, per tant el consum de 

probiòtics alleujaria aquesta alteració intestinal tot beneficiant el pacient [67]. 

A continuació es mostren un seguit d’estudis que avalen aquestes propietats. 

N’és un exemple una investigació realitzada l’any 2008 [68] sobre l’alteració de la flora 

intestinal i l’atenuació que duen a terme els probiòtics sobre la colitis induïda en 

ratolins. 

Aquest estudi va tenir com a objectiu determinar si l'administració prèvia de lactobacils 

i bifidobacteris probiòtics podria prevenir la MII i modificar la flora intestinal en un 

model animal de colitis. 

El mètode que es va utilitzar va ser el següent: 

Un grup de ratolins albins Swiss van rebre una barreja de probiòtics (Lactobacillus i 

Bifidobacterium) durant una setmana, abans que se’ls induís colitis mitjançant 

l’administració oral de dextrà sulfat de sodi 4% (DSS) durant set dies. Es van utilitzar 

dos grups control: a un se li va induir colitis però sense administrar-li probiòtics, i a 

l’altre no se li va provocar colitis. Es va avaluar el dany histològic
19

, l'interferó gamma 

(IFN-γ), i altres factors que participen en la resposta immunitària. Els nivells de 

                                                           
18

 Citocines: molècules que intervenen en la comunicació cel·lular i són essencials pel 

desenvolupament i el funcionament tant de la resposta immunitària [18]. 
19

 Dany histològic: deterioració de cèl·lules i teixits [19]. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Resposta_immunit%C3%A0ria
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Bifidobacterium i Lactobacillus acidophilus en femta van ser quantificats per la reacció 

en cadena de la polimerasa (PCR
20

). 

Com a resultat, es va observar que el tractament amb probiòtics va reduir 

significativament la pèrdua de pes en comparació amb la colitis DSS sense tractar, va 

disminuir el dany histològic i va reduir l'expressió de molècules intervinents en la 

resposta immunitària. També hi va haver una reducció significativa en les proporcions 

dels bacteris del grup Bifidobacterium i Lactobacillus acidophilus en la femta, i aquests 

nivells es van incrementar significativament en els ratolins tractats amb probiòtics en 

comparació amb els ratolins DSS.  

En definitiva, l'administració prèvia de bacteris probiòtics va reduir la inflamació de la 

mucosa i els danys del tracte intestinal.  

Al 2014 es va dur a terme un estudi en ratolins molt similar, en el qual s’avaluava 

l’efecte potencial d’un còctel probiòtic compost de diferents espècies de Lactobacillus, 

entre ells L. acidophilus, i Bifidobacterium, per promoure la recuperació de la colitis 

aguda [69]. 

Es van administrar probiòtics als ratolins mitjançant una sonda oral després de la 

inducció d’una lesió intestinal com a model de colitis mitjançant l’utilització de dextrà 

sòdic (DSS).  

El tractament amb probiòtics va millorar els símptomes clínics i els resultats histològics, 

ja que es va veure reduïda la producció d’òxid nítric (NO), un radical lliure, i la 

producció d'IFN-γ, que participa en la resposta immunitària.  

Per altra banda, un estudi realitzat el 2015 al Brasil mostra uns altres efectes que 

exerceixen Lactobacillus acidophilus, en concret sobre la mucositis intestinal induïda 

per 5-fluorouracil (5-FU) en ratolins [70]. 

Els resultats van evidenciar que Lactobacillus acidophilus millora els aspectes 

inflamatoris i funcionals de la mucositis intestinal
21

 induïda per 5-FU, ja que es va 

                                                           
20

 PCR: tècnica de microbiologia cel·lular l'objectiu de la qual és obtenir un gran nombre de còpies 

d'un fragment d'ADN específic a partir d'una quantitat mínima, per tal d’identificar virus i 

microorganismes patògens amb precisió [20]. 
21

 Mucositis intestinal:  inflamació de les membranes del tracte intestinal [21]. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/ADN
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observar una reducció significativa de les concentracions de citocines i una acceleració 

en el buidat gàstric i el trànsit gastrointestinal en el grup de ratolins als quals se’ls va 

induir colitis, en comparació amb el grup control, al qual només se li induir colitis però 

sense administrar-li probiòtics. 

En conclusió, els probiòtics, com Lactobacillus acidophilus, contribueixen a una ràpida 

recuperació de la colitis, ja que exerceixen efectes antiinflamatoris mitjançant la 

reducció d’agents que participen en la resposta immunitària, com són les citocines o 

l’interferó gamma, redueixen l’oxidació mitjançant la disminució de la producció d’òxid 

nítric (NO) i acceleren el procés de pas dels aliments a través del tracte digestiu. 

Pel que fa als polifenols, una investigació [71] duta a terme l’any 2006 per l’Escola de 

Ciències Biomèdiques i Moleculars de la Universitat de Surrey (Gran Bretanya) 

atribueix la causa de la malaltia de Crohn a l'exposició de l’intestí a espècies nocives 

d'oxigen reactiu, motiu pel qual proposa el consum diari de quantitats adequades 

d’antioxidants provinents dels polifenols, especialment de les isoflavones de soja, per 

tractar la malaltia, tot evitant que continuï i pugui acabar desenvolupant un càncer de 

còlon.  

Aquesta capacitat antioxidant dels polifenols es veu reflectida en un estudi realitzat 

l’any 2015 a la Universitat de Teheran [72] en el qual es va estudiar el paper dels 

polifenols en el tractament de la MII, amb la conclusió que els polifenols de la dieta 

posseeixen tant efectes protectors com terapèutics perquè milloren la defensa 

antioxidant, exerceixen una regulació de les citocines i suprimeixen les vies 

inflamatòries i els seus mecanismes de senyalització cel·lular.  

Una investigació efectuada aquest mateix any a Tòquio encara aprofundeix més sobre 

quins són els tipus de polifenols dotats d’activitat antiinflamatòria: conclou que el 

consum de soja exerceix un paper important en la modulació de marcadors inflamatoris 

a través dels seus compostos bioactius, com les isoflavones [73]. 

Les isoflavones es presenten majoritàriament en forma de glucòsids (molècules 

glucídiques) o aglicones (molècules no glucídiques). D’aquests subtipus, les isoflavones 

són absorbides preferentment com aglicones, gràcies a la seva alta liposolubilitat i al seu 

baix pes molecular [74]. 
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En un estudi dut a terme l’any 2008 [75] es va determinar l'activitat productora de  

β-glucosidasa, un enzim que té la funció d’hidrolitzar glucòsids d’isoflavona a 

aglicones, que duen a terme certs organismes probiòtics comercials en la fermentació de 

la llet de soja.  

La llet de soja va ser elaborada amb proteïna de soja aïllada (SCI), i fermentada amb 

Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis i Lactobacillus casei a 37ºC durant  

48 h. La llet de soja fermentada es va emmagatzemar durant 28 dies a 4 ºC. L’activitat 

productora de β-glucosidasa dels probiòtics es va determinar utilitzant rho-nitrofenil-β-

D-glucopiranòsid com a substrat, i la hidròlisi dels glucòsids d'isoflavona a aglicones la 

van dur a terme aquests organismes. Durant la fermentació, el nivell més alt de 

creixement es va produir a les 12 h per L. casei, a les 24 h per B. lactis, i a les 36 h per 

L. acidophilus. La supervivència després d'emmagatzemar la llet de soja fermentada a 

4°C durant 28 dies va ésser del 20%, 15% i 11% més gran que els recomptes en les 

cèl·lules inicials, respectivament. Tots els bacteris van produir  

β-glucosidasa. La disminució en la concentració de glucòsids i l'augment de la 

concentració d’aglicones van ser significatives en la llet de soja fermentada. 

Probablement, un major contingut d’aglicones d’isoflavona de soja fermentada millora 

la funcionalitat biològica de la llet de soja. 

En una investigació molt similar duta a terme l’any 2011 [76], es va fermentar llet de 

soja amb Lactobacillus acidophilus (La), Lactobacillus bulgaricus (Lb), Lactobacillus 

casei (Lc), Lactobacillus plantarum (Lp) i Lactobacillus fermentum (Lf) durant 48 hores 

a 37°C. L’enzim β-glucosidasa va dur a terme la hidròlisi en la llet de soja, i la seva 

activitat va ser determinada utilitzant p-nitrophenyl-β-D-glucopiranòsid com a substrat. 

Durant la fermentació, el creixement màxim es va observar a les 24 h amb Lb, Lc, Lp i 

Lf, i a les 48 h amb La. El contingut de polifenols va variar d’entre 12,98 a 17,90 

mg/100 ml durant les 24 primeres hores i de 12,44 a 15,24 mg/100 ml a les 48 h de 

fermentació. D’acord amb els resultats, es va concloure que tots els bacteris làctics 

produeixen l'enzim β-glucosidasa, ja que la quantitat de polifenols, en aquest cas 

aglicones d’isoflavona, era significativa durant les 48 hores de fermentació duta a terme 

pels diferents probiòtics. El fet que aquest enzim estigui present en la llet de soja 

fermentada és molt positiu, perquè fa que hi hagi molta quantitat d’aglicones, les quals 
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poden ser absorbides pel tracte digestiu i, per tant, el nostre organisme podrà assumir les 

propietats antioxidants i antiinflamatòries provinents de les isoflavones de soja. 

Per altra banda, un estudi realitzat amb rates l’any 2012 [77] confirma les propietats 

antiinflamatòries que proporciona el germen de soja fermentada, i proposa que esdevé 

potencialment efectiu com a teràpia en la MII. 

Atès que les citocines pro-inflamatòries predominen en malalties inflamatòries 

intestinals com la colitis, al lumen
22

 del còlon dels pacients amb MII hi ha un augment 

dels nivells de proteases de serina
23

 que activen un receptor (PAR-2), l’activitat del 

qual, juntament amb les citocines pro-inflamatòries, altera la barrera epitelial i facilita 

així l'absorció dels agressors luminals que perpetuen la inflamació i el dolor visceral.  

Els extractes de soja contenen isoflavones i inhibidors de la proteasa serina, coneguts 

com a Bowman-Birk Inhibitors (BBI). Atès que les isoflavones presenten una barrera 

antiinflamatòria i epitelial que millora les propietats, i tenint en compte que un 

concentrat de BBI millora la colitis ulcerosa, en aquest estudi es va tenir com a objectiu 

avaluar si l’extracte de germen de soja fermentada, juntament amb un contingut estable 

de BBI i isoflavones, podria exercir una protecció basada en la inhibició de proteases en 

rates amb colitis. 

Diversos aspectes com els danys macroscòpics i microscòpics, els nivells de citocines, 

la permeabilitat intestinal
24

, la sensibilitat visceral, l'activitat fecal i els marcadors 

d’expressió de PAR-2, es van avaluar a les 24 h, als 3 dies i als 5 dies després d’induir 

colitis.  

El tractament amb germen de soja fermentada va millorar la gravetat de la malaltia, atès 

que va alleujar lesions en el tracte intestinal, va disminuir els alts nivells de 

permeabilitat intestinal, la sensibilitat visceral, l'activitat fecal i l’expressió de PAR-2  

després de la inducció de colitis.  

                                                           
22

 Lumen: espai interior del tracte intestinal [22]. 
23

 Proteasa de serina: enzim que hidrolitza proteïnes i coordina la resposta immunitària, entre 

d’altres funcions [23]. 
24

 Permeabilitat intestinal: propietat de les membranes del tracte intestinal de permetre el pas de 

diferents macromolècules [24]. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Enzims
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Com a última evidència científica tenim un estudi efectuat l’any 2010 a Milà, en el qual 

es valora l’efecte que té la síntesi d'aglicones d’isoflavona en llets de soja fermentades 

per bacteris sobre cèl·lules intestinals humanes Caco-2 [78]. 

En aquesta recerca es va analitzar l’activitat de β-glucosidasa de cent soques de tres 

bacteris acidolàctics, aïllats de diversos ecosistemes d'aliments, sobre substrat de  

p-nitrofenil-β-D-glucopiranòsid. Tres espècies de Lactobacillus van mostrar les 

activitats més altes i van ser seleccionats com a iniciadors per fermentar diverses 

preparacions de llet de soja cultivada orgànicament. Totes les soques seleccionades van 

créixer bé en la llet de soja. Després de 96 h de fermentació amb la mescla seleccionada 

de probiòtics iniciadors, la llet de soja contenia significatives quantitats d’isoflavones. 

Les llets fermentades i no fermentades de soja es van utilitzar per als assajos in vitro 

sobre cèl·lules humanes intestinals Caco-2 / TC7. La llet de soja va inhibir notablement 

l'estat inflamatori de les cèl·lules Caco-2 / TC7, que van ser induïdes per al tractament 

amb interferó-γ (IFN-γ) (1000 U/ml) i lipopolisacàrids (100 ng/ml). Tot i sotmetre-les a 

estimulació negativa per part de IFN-γ, es van mantenir intactes i van inhibir clarament 

la síntesi de citocines. Aquests efectes van ser conseqüència de l’activitat de les 

aglicones d'isoflavona, les quals van ser sintetitzades en la preparació de llet de soja 

fermentada. 

En definitiva, les propietats beneficioses de les isoflavones de soja fan que aquesta 

pugui ser un bon component funcional per tractar la malaltia inflamatòria intestinal. 

Arran de totes aquestes evidències científiques sobre els polifenols de la soja i els 

Lactobacillus acidophilus, s’ha procedit a la formulació de la nostra hipòtesi, la qual 

proposa que la combinació d’aquests dos tipus de components bioactius podria ser 

favorable a l’hora de reduir els símptomes dels pacients amb MII. 

Per tal de contrastar-la, s’ha elaborat un mètode que es desenvoluparà a continuació. 
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3. Objectius  

a) Disseny d’un iogurt enriquit amb probiòtics i polifenols com a model d’aliment 

funcional per al tractament de la malaltia inflamatòria intestinal. 

b) Determinació de l’efectivitat de l’aliment funcional obtingut. 

4. Procediment 

El procediment d’aquest treball de recerca consisteix en l’elaboració de dos mètodes, 

independents però relacionats i conseqüents un de l’altre, per desenvolupar els objectius 

plantejats. 

La primera part del procediment es basa en el disseny del mètode que s’hauria de seguir 

per tal d’elaborar un iogurt fermentat al qual s’afegirà una determinada quantitat de 

probiòtics i polifenols a fi de complir un efecte potencialment funcional i terapèutic 

sobre la malaltia inflamatòria intestinal. Concretament, en aquesta part no només 

s’elabora un iogurt, sinó 10 (5 enriquits amb polifenols i 5 amb probiòtics), els quals 

contenen diferents quantitats de compostos bioactius, però s’evitarà mesclar els dos 

tipus de components en un mateix iogurt. El motiu de l’elaboració d’aquest nombre de 

iogurts és el desconeixement de les quantitats específiques que s’haurien d’afegir al 

iogurt per tal que compleixi un efecte terapèutic sobre la MII. És per això que es 

necessita un segon procediment, en el qual es comprovarà i valorarà quina és la millor 

quantitat, tant de polifenols com de probiòtics, per incloure al iogurt definitiu. Així 

mateix, també s’avaluarà l’efectivitat del producte obtingut en el primer procediment.  

Cal que quedi clar, prèviament a la lectura dels dos apartats següents, que el 

procediment d’aquest treball consisteix a dissenyar un experiment, és a dir, com es duria 

a terme si es tinguessin els materials, espai i diners necessaris. Per tant, no s’obtenen 

uns resultats concrets, sinó que s’explica el com i el perquè s’ha de fer cada pas 

d’aquella determinada manera, basant-nos en coneixements i estudis previs que ens han 

permès elaborar raonadament aquest mètode en concret. 
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4.1 Primer procediment  

Com ja s’ha evidenciat al marc teòric, tant els compostos polifenòlics com els 

microorganismes probiòtics aporten un benefici sobre la MII, per tant són una bona 

combinació per dur a terme un efecte terapèutic mitjançant l’alleujament dels 

símptomes. 

És per aquest motiu que hem volgut dissenyar un aliment funcional apte per contenir-los 

als dos, les característiques i el mètode d’elaboració del qual s’expliquen a continuació. 

4.1.1 Material i mètode 

Per començar a dissenyar el mètode, abans de res hem de saber quin serà el tipus 

d’aliment en el qual s’introduiran aquests components bioactius, per obtenir com a 

resultat final l’aliment funcional desitjat. 

En el nostre cas, la matriu alimentària escollida ha estat la llet fermentada, concretament 

el iogurt, ja que garanteix unes òptimes condicions de vida per als probiòtics, així com 

unes qualitats favorables per la conservació dels polifenols.  

Seguidament es justificarà més detalladament quins han estat els probiòtics i els 

polifenols seleccionats, i per quin motiu és preferible introduir-los en un iogurt i no en 

una llet líquida normal, per exemple. 

Pel que fa als polifenols, els escollits han estat les isoflavones de soja, atès que, com 

s’ha demostrat a les investigacions presentades anteriorment, tenen un alt poder 

antioxidant, així com també antiinflamatori, ja que inhibeixen els enzims coordinadors 

de la resposta inflamatòria, com són les citocines.  

És per aquestes propietats que s’ha decidit triar com a matriu alimentària la llet de soja, 

perquè certs probiòtics, quan la fermenten, produeixen l’enzim β-glucosidasa, que té la 

funció d’hidrolitzar glucòsids d’isoflavona a aglicones, i com ja s’ha mencionat amb 

anterioritat, les aglicones poden ser absorbides en l’intestí i, conseqüentment, el nostre 

organisme podrà assumir les propietats antioxidants i antiinflamatòries provinents de les 

isoflavones de soja. 
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Un d’aquests probiòtics capaços de sintetitzar l’enzim β-glucosidasa quan fermenten llet 

de soja són els Lactobacillus acidophilus. Aquest fet ja és un bon motiu per escollir-lo 

com a probiòtic funcional perquè fermenti la nostra llet, però n’hi ha d’altres que també 

són molt significatius, com per exemple les propietats antiinflamatòries que posseeixen, 

atès que redueixen agents participants en la resposta immunitària, la disminució de 

l’oxidació mitjançant l’eliminació de radicals lliures, l’acceleració del transcurs de pas 

dels aliments a través del tracte digestiu, o la capacitat d’adherència a l’epiteli intestinal 

humà que presenta. 

Per les propietats anteriorment presentades, s’ha pensat que la combinació d’aquests dos 

components bioactius podria ser beneficiosa per reduir els símptomes dels pacients amb 

MII. De manera que, per poder contrastar la nostra hipòtesi, s’hauria de realitzar el 

disseny de la producció del iogurt funcional, per fabricar-lo posteriorment i comprovar 

la seva efectivitat experimentalment, mètode que explicarem al segon procediment, 

abans de preparar un dossier de caracterització del producte. Aquest dossier serà enviat 

a la EFSA, l’organisme que valorarà si el producte en qüestió mostra suficients 

evidències científiques per autoritzar l’aliment presentat o si, contràriament, les proves 

no són prou significatives per llançar-lo al mercat. 

Cal afegir que, tal i com ja s’especificarà més endavant, no sabem les quantitats exactes 

de polifenols i probiòtics que s’han d’afegir al iogurt, per això es produiran 2 prototips 

de iogurt, cadascun amb les seves respectives rèpliques. El primer contindrà una 

determinada quantitat de probiòtics, i el segon s’enriquirà amb una certa dosi de 

polifenols. Els iogurts que contenen polifenols no contenen probiòtics, i viceversa. El 

motiu de la realització d’aquests dos tipus de iogurt és el control de les variables, donat 

que només es pot modificar una variable al mateix temps. Si, per contrari, n’alteréssim 

dues a la vegada, no sabríem quina ha estat la responsable del canvi. 

 

 

 

 



Com influeixen els aliments funcionals en la malaltia inflamatòria intestinal? 

 

 

56 

 

Aquests són els passos que s’haurien de seguir per la fabricació del nostre iogurt 

funcional: 

1. Afegir llet en pols a la llet crua 

El primer pas que cal portar a terme és l’addició de llet en pols a la llet crua, per tal 

que guanyi consistència.  

2. Homogeneïtzació 

Seguidament, s’homogeneïtza aquesta solució, per tal d’aconseguir una estructura 

uniforme. 

3. Pasteurització 

A continuació es realitza la pasteurització de la llet, amb la qual s’aconsegueix que el 

nostre producte estigui en òptimes condicions sanitàries. 

Aquest procés consisteix en un escalfament seguit d’un refredament a què se sotmet la 

llet per destruir els microorganismes patògens. L’escalfament es porta a terme a 

temperatures inferiors a 100ºC, concretament a 90ºC durant un interval de 5 minuts. 

Després, és refrigerada a una temperatura de 4ºC. Aquesta brusca variació de 

temperatura assegura la destrucció dels agents nocius que puguin haver-hi, però sense 

treure propietats físiques, químiques i nutritives a la llet. 

4. Addició d’extracte de soja 

Després de la pasteurització i abans de la inoculació dels cultius probiòtics és el 

moment idoni per afegir l’extracte de proteïna de soja que conté les isoflavones 

necessàries per enriquir la nostra llet.  

El procés d’introducció dels polifenols a la matriu es duu a terme posteriorment a la 

pasteurització perquè la temperatura és baixa i, per tant, aquests no perden les seves 

propietats. 
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L’extracte de soja es pot obtenir a partir de la planta de soja, mitjançant un mètode 

d’extracció etanol-aigua que es fonamenta en la separació de la planta d’origen 

portadora de compostos bioactius com els polifenols, els quals són polars
25

, amb 

dissolvents igualment polars com l’etanol i l’aigua. Tanmateix, l’extracte en qüestió el 

podríem comprar directament a parafarmàcies o botigues d’alimentació esportiva per 

estalviar-nos aquest procés. 

Com no sabem la quantitat exacta de polifenols que s’han d’afegir, atès que el tipus de 

iogurt que nosaltres volem crear no s’ha elaborat mai abans amb aquesta finalitat 

terapèutica, la intenció és fabricar 5 prototips de iogurt, cadascun dels quals s’enriquirà 

amb diferents quantitats d’isoflavona. De cada prototip de iogurt, se’n faran diverses 

rèpliques per evitar l’efecte de l’atzar. 

L’única referència que tenim sobre possibles quantitats d’isoflavones a introduir a la 

matriu és un estudi [76], explicat a l’apartat de dieta basada amb polifenols i probiòtics 

de la malaltia inflamatòria intestinal, que indica una dosi d’isoflavones possible per 

introduir a la matriu: aquesta quantitat varia de 12,44 a 15,24 mg/100 ml. 

Per tant, utilitzarem aquest rang per quantificar les isoflavones de soja que agregarem a 

cada iogurt:  

- Al primer iogurt no li afegirem polifenols, per tant aquest serà el nostre control. 

- Al segon iogurt hi introduirem una quantitat de 10 mg/100 ml de polifenols. 

- El tercer iogurt contindrà 12 mg/100 ml d’isoflavones de soja. 

- El quart iogurt l’enriquirem amb una dosi de 14 mg/100 ml de polifenols. 

- Al cinquè iogurt hi addicionarem una quantitat de 16 mg/100 ml de polifenols. 

L’eficàcia d’aquests iogurts serà provada posteriorment amb rates, en el segon 

procediment, i el que millor influència tingui sobre el tractament dels símptomes de la 

MII serà l’escollit. La quantitat d’isoflavones de soja que aquest contingui l’afegirem al 

iogurt definitiu. Per tal que aquest pugui sortir al mercat, posteriorment als estudis amb 

                                                           
25

 Polar: que presenta polaritat, és a dir, que la càrrega elèctrica de la molècula està distribuïda 

asimètricament, de manera que un dels seus extrems està més carregat, positivament o negativament, 

que l’altre [25]. 
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rates es realitzaran proves amb humans, a fi de comprovar millor la seva efectivitat i 

verificar si aquestes dosis són les correctes o, per contra, s’haurien de modificar.  

Encapsulació 

Abans, però, d’introduir els polifenols a la matriu, aquests s’hauran d’encapsular, ja que 

tenen característiques no desitjades per al consum, com és el cas de l’amargor. 

L’encapsulació és una tècnica molt útil per a la protecció d’additius utilitzats en la 

indústria alimentària. En el nostre cas, seria molt interessant utilitzar-la per emmascarar 

el mal sabor propi dels polifenols, així com també per alliberar-los en la dosi desitjada i 

protegir-los contra condicions desfavorables durant el temps que romanen en la matriu 

abans de ser consumits, com podria ocórrer si fossin, per exemple, sensibles al pH àcid 

assolit mitjançant la fermentació làctica dels probiòtics. 

En el nostre cas, el mètode d’encapsulació ideal serien els liposomes, que són vesícules 

esfèriques formades per bicapes de fosfolípids que envolten una superfície aquosa, tant 

internament com externament.  

Com les molècules del liposoma que estan en contacte amb l’aigua són polars o 

hidrofíliques, és a dir, que presenten solubilitat amb l’aigua, els polifenols, que també 

ho són, es podran introduir a l’interior del liposoma sense que siguin rebutjats.  

 

 

 

 

 

Figura 9. Estructura d’un liposoma: il·lustració extreta de [79] i modificada per l’autor. 

D’aquesta manera, s’impedeix el seu contacte amb els components de la matriu 

alimentària. 
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Una vegada s’ingereix el producte, el material de recobriment es dissol per tal 

d’alliberar el compost actiu contingut en la càpsula. En el cas dels liposomes, aquests es 

fracturen per l’acció dels enzims dels sucs gàstrics. És per això que no notem el gust de 

les isoflavones, ja que fins que els liposomes no arriben a l’estómac, no s’alliberen els 

polifenols. 

Aquest mètode és considerat un factor de competitivitat entre les indústries, ja que 

permet oferir al consumidor un producte de millors qualitats funcionals perquè no es 

perden les propietats originals del component bioactiu afegit. Ara bé, és una qüestió que 

s’ha de valorar, ja que no és un procediment barat i encareix el producte final, però en el 

nostre cas valdria la pena invertir una part del pressupost per tal d’evitar que l’aliment 

fracassi a conseqüència del mal sabor. 

5. Fermentació de la llet 

Posteriorment a la introducció de les isoflavones de soja a la llet, arriba el moment de 

fermentar-la per obtenir el iogurt. Per fer-ho, s’utilitzen ferments làctics.  

D’una banda, es necessiten cultius làctics iniciadors de la fermentació, els quals són 

imprescindibles per l’elaboració del iogurt. Aquests són el Lactobacillus bulgaricus i 

l’Streptococcus thermophilus, i han de trobar-se en relació 1:1 per tal que la 

fermentació del iogurt sigui efectiva [80]. La quantitat concreta d’aquests ferments 

làctics ha de ser de 10
7
 ufc/ml (ufc = unitats formadores de colònies). 

D’altra banda, es requereixen els probiòtics amb qualitats funcionals per tractar la nostra 

malaltia. Com ja hem dit abans, els escollits han estat els Lactobacillus acidophilus. 

Introduirem aquests probiòtics a la matriu juntament amb els cultius iniciadors de la 

fermentació.  

Tal com ocorre amb els polifenols, tampoc no sabem la dosi exacta de Lactobacillus 

acidophilus que cal afegir a la matriu. L’única referència que tenim sobre quantitats de 

probiòtics la trobem en un estudi [81] que determina quina és la concentració més eficaç 

de L. acidophilus per al tractament de la colitis utilitzant un model experimental amb 



Com influeixen els aliments funcionals en la malaltia inflamatòria intestinal? 

 

 

60 

 

ratolins. La investigació va concloure que la quantitat més eficient de probiòtics per 

tractar aquesta malaltia és de 10
6
 ufc/10g. 

D’acord amb aquestes dades, elaborarem 5 prototips de iogurt amb 5 quantitats diferents 

de Lactobacillus acidophilus, relatives a la de la investigació mencionada anteriorment. 

En provarem l’eficiència experimentalment amb rates i escollirem la quantitat que 

millor pal·liï els símptomes de la malaltia, si és que es dóna el cas, és clar.  

Quant als cultius iniciadors, la dosi sempre serà la mateixa: 10
7
 ufc/ml. 

Les quantitats de Lactobacillus acidophilus que afegirem als nostres 5 models de iogurt 

funcional són les següents: 

- 0 ufc/10g per al primer iogurt, que serà el nostre control. 

- 10
5
 ufc/10g per al segon iogurt. 

- 10
6
 ufc/10g per al tercer iogurt. 

- 10
7
 ufc/10g per al quart iogurt. 

- 10
8
 ufc/10g per al cinquè iogurt. 

Els 5 iogurts amb aquestes dosis s’utilitzaran al segon procediment per valorar quina és 

la quantitat més indicada de Lactobacillus acidophilus per introduir al nostre iogurt 

definitiu. Igual que succeeix amb els polifenols, aquestes quantitats estan pensades per 

ser utilitzades en estudis amb rates, i per tant s’hauran de tornar a calcular per al consum 

humà. 

Els probiòtics en qüestió els podem obtenir de la llet materna, així com també de la 

femta. Quan els tinguem aïllats, els inocularem en un medi de cultiu i els farem 

reproduir amb mitjans fermentadors. El medi de cultiu adient és l’Agar MRS, que és 

exclusiu per cultivar probiòtics del tipus Lactobacillus [82]. El medi en qüestió ens el 

pot proporcionar un laboratori, i així no ens caldria elaborar-lo. 

Les condicions del medi les haurem d’establir segons els valors òptims de creixement 

dels L. acidophilus. Per tant, el pH haurà d’equivaldre a un valor de 4,5 o inferior, i la 

temperatura haurà de ser de 45 ºC. Així doncs, haurem d’introduir les plaques de Petri a 

l’estufa. 
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Quan ja tinguem prou probiòtics, els aïllarem per introduir-los als iogurts. 

Per evitar confusions, cal deixar clar que tant els Lactobacillus acidophilus com els 

cultius làctics Lactobacillus bulgaricus i Streptoccus thermophilus duen a terme la 

fermentació làctica, però per tal que la nostra llet fermentada pugui ser considerada un 

iogurt, ha de contenir obligatòriament aquests dos últims tipus de probiòtics 

fermentadors, ja que si no els contingués, no es tractaria d’un iogurt, sinó d’un altre 

tipus de llet fermentada. 

La fermentació del iogurt és del tipus acidolàctica, o simplement denominada làctica, 

atès que els probiòtics en qüestió utilitzen els sucres de la llet, concretament la lactosa, 

com a font de carboni per satisfer les seves necessitats biològiques. Com a resultat de la 

fermentació de la lactosa s’obté àcid làctic, que causa una disminució del pH del medi 

del iogurt fins valors d’acidesa menors a 4,5 , així com la coagulació de la llet, que fa 

que s’obtingui la consistència característica del iogurt. 

Per dur-la a terme, la llet s’incuba a 43ºC durant 4 hores. 

A diferència d’altres bacteris, les concentracions àcides assolides en aquest procés són 

ben tolerades pels Lactobacillus, fet que els fa uns bons candidats per dur a terme la 

fermentació perquè s’eliminaran o almenys disminuiran els bacteris nocius presents i 

quedaran al iogurt els que ens interessen per dur a terme l’efecte terapèutic sobre la MII. 

Per altra banda, els Lactobacillus són tolerants a condicions aeròbies
26

, per tant 

podran conviure sense problema amb l’oxigen present al iogurt.  

Aquesta és una altra raó per la qual hem seleccionat aquest tipus de probiòtics, ja que si 

no fossin aerotolerants, com és el cas dels bifidobacteris, s’haurien d’encapsular, i això 

suposaria una despesa afegida que faria encarir encara més el iogurt. 

El motiu d’haver escollit com a matriu un iogurt i no un altre tipus de llet fermentada és 

la quantitat d’aigua continguda en el mateix: com que té poca quantitat de líquid, els 

probiòtics hi poden sobreviure. Altrament, si es tractés d’una llet fermentada més 

aigualida, els probiòtics moririen o bé s’haurien d’encapsular per tal de no estar en 

                                                           
26

 Condicions aeròbies: amb presència d’oxigen. 
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contacte amb un ambient aquós. Això incrementaria el preu del nostre producte i, per 

tant, no interessa. 

Un altre punt a favor del consum de iogurt, així com de qualsevol làctic fermentat, és 

que els individus intolerants a la lactosa el poden consumir, ja que gran part d’aquesta 

es consumeix en la fermentació convertint-se en àcid làctic, havent-hi llavors una 

disminució considerable de la quantitat de lactosa en la matriu i fent que les persones 

amb intolerància digereixin molt millor un producte fermentat, com el iogurt, que la llet 

normal.  

Per tant, el iogurt el poden prendre els intolerants a la lactosa, però no els que hi són 

al·lèrgics, perquè en la fermentació làctica no s’elimina tota, sinó només una part. 

En definitiva, la fermentació és una manera simple, barata i segura de conservar la llet, 

ja que els bacteris làctics modifiquen les seves característiques mitjançant l’acidificació 

del medi, de forma que s’evita o, si més no, disminueix considerablement el creixement 

de la majoria de microorganismes competidors. 

6. Refredament 

Al cap de 4 hores de l’acció dels probiòtics, es fa disminuir la temperatura del iogurt 

refrigerant-lo a 2 - 4ºC per aturar la fermentació. 

7. Envasament  

Finalment, es procedeix a l’envasament del producte funcional. 

8. Refrigeració 

Quan el producte ja ha estat envasat, es manté en refrigeració a menys de 7ºC. Això és 

molt important per mantenir actius els bacteris almenys durant dues setmanes i amb un 

màxim de 28 dies. Passat aquest termini, el iogurt perd les seves propietats. 
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DIAGRAMA DE PRODUCCIÓ DEL IOGURT FUNCIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Diagrama de producció del 

iogurt funcional enriquit amb polifenols i 

probiòtics. 
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4.1.2 Discussió  

Com a resultat d’aquest primer procediment s’han obtingut 10 iogurts: 5 amb una 

determinada quantitat de probiòtics làctics de l’espècie Lactobacillus acidophilus, i 5 

més enriquits amb una certa dosi d’isoflavones de soja. 

Per tal de controlar les variables, com ja hem dit abans, l’experiment s’ha dissenyat de 

manera que els iogurts que contenen polifenols no continguin probiòtics, i a l’inrevés. 

D’altra banda, hem escollit les isoflavones de soja com a polifenol funcional per tractar 

la MII, especialment part per les qualitats beneficioses que ens aporten, però també 

perquè la soja és una planta que està al nostre abast: la podem obtenir fàcilment i té un 

preu assequible. 

El motiu de la selecció de Lactobacillus acidophilus com a probiòtics funcionals es deu 

a les seves propietats funcionals bàsicament, però també, en part, pel fet que aquests 

probiòtics són capaços de tolerar condicions aeròbies i poden sobreviure al pas pel tub 

digestiu. Per tant és econòmic afegir-los al nostre iogurt perquè no haurem de gastar una 

altra part del pressupost en la seva encapsulació. 

Finalment, la raó per la qual hem escollit el iogurt com a matriu alimentària per contenir 

els nostres components funcionals és el seu atractiu per als consumidors, donat que 

aquest tipus d’aliment és molt comunament consumit per la població. D’altra banda, 

també hem optat per un iogurt i no un altre tipus de llet fermentada perquè conté poca 

quantitat d’aigua, i els nostres probiòtics poden sobreviure sense haver-se d’encapsular. 

Per contra, si haguéssim escollit una llet fermentada líquida, el producte hagués sortit 

més car perquè hauríem d’haver gastat més diners en encapsular aquest component 

bioactiu i, per tant, és una qüestió que no interessa. 

En definitiva, a l’hora de triar un ingredient funcional, és important basar-se sempre en 

les qualitats que pugui contenir per tractar o prevenir una certa patologia, però un punt a 

tenir en compte també és el preu i la disponibilitat dels components bioactius, atès que 

això jugarà un paper molt important en la fabricació del producte i la seva posterior 

venda.  
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4.2 Segon procediment 

Ara que ja tenim elaborats els iogurts, s’ha de determinar quina és la quantitat específica 

de compost bioactiu que produeix un efecte terapèutic sobre la MII, si és que el té tal 

com afirmen els estudis, per tal d’afegir-los conjuntament al iogurt definitiu i 

comprovar a partir del mateix la seva influència sobre la malaltia en qüestió. 

En definitiva, aquesta part del procediment serveix per contrastar la nostra hipòtesi, és a 

dir, per comprovar quina eficàcia té el iogurt sobre la malaltia a tractar, que equivaldria 

a la variable dependent. Per fer-ho, s’ha d’avaluar experimentalment quina és la dosi 

de probiòtics i polifenols més adient per afegir a l’aliment funcional. En aquest cas, les 

quantitats d’isoflavones de soja i Lactobacillus acidophilus serien les variables 

independents del nostre estudi. 

Per valorar-ho, hem realitzat un model d’experiment de comprovació de l’efectivitat del 

iogurt, mostrat a continuació. 

4.2.1 Material i mètode 

Com a punt de partida per realitzar aquest procediment, necessitem els 10 iogurts 

elaborats anteriorment.  

D’aquests, 5 contenen una determinada quantitat d’isoflavones de soja, però no inclouen 

Lactobacillus acidophilus, sinó només els cultius fermentadors imprescindibles per 

l’elaboració del iogurt. 

Els altres 5 iogurts estan enriquits, cadascun, amb les quantitats específiques de 

probiòtics acidolàctics enumerades al procediment anterior, sense haver-los afegit 

tampoc polifenols. 

A continuació, provarem l’eficàcia d’aquests tipus de iogurt experimentant amb rates.  

El mètode que utilitzarem, que consisteix a provar unes quantes dosis i avaluar quina és 

la quantitat que va millor per pal·liar les manifestacions de la malaltia, s’anomena dosi - 

resposta. 
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 Experimentació amb els iogurts obtinguts al primer procediment 

Durem a terme dos experiments: en el primer es valorarà quina influència tenen les 

isoflavones de soja a l’hora de tractar els símptomes de la MII, i en el segon s’analitzarà 

com repercuteixen els Lactobacillus acidophilus. 

Per dur-los a terme, primerament induirem colitis a les rates per simular la malaltia 

inflamatòria intestinal, mitjançant l’administració oral de dextrà sulfat de sodi 4% 

(DSS) durant set dies [68]. 

Utilitzarem dos grups control. El control positiu el formaran un grup de rates a les 

quals se’ls induirà colitis, però no se’ls administraran components bioactius. Dintre del 

control negatiu, en distingirem dos de diferents: un al qual no li provocarem la malaltia 

ni li donarem iogurt funcional, i un altre al qual tampoc no se li induirà la malaltia, però 

sí que se li administrarà iogurt, encara que aquest només contindrà els cultius làctics 

iniciadors de la fermentació (Lactobacillus bulgaricus i Streptoccus thermophilus). Per 

tal de comprovar si el iogurt, per ell mateix, provoca algun efecte sobre la malaltia, no 

se li afegiran els probiòtics funcionals Lactobacillus acidophilus. 

Per altra banda, cal definir el número exacte de rates amb les quals farem 

l’experimentació. Les xifres seran les següents: 

- 10 rates per avaluar l’eficàcia de cada iogurt enriquit amb polifenols, més 10 rates 

per a cada grup control. Per tant, seran 50 rates a les quals els administrarem els 5 

tipus de iogurt que contenen aquests compostos bioactius produïts en el procediment 

anterior, i 30 rates control que ens serviran per comparar. 

En total, necessitem 80 rates per valorar la influència de les isoflavones de soja. 

- Seguirem el mateix criteri per avaluar com influeixen els probiòtics Lactobacillus 

acidophilus en el tractament de la MII. Per tant, requerirem també de 80 rates.  

En total, farem servir 160 rates d’experimentació. Hem escollit una N de 10 rates per a 

cada variable amb l’objectiu de tenir rèpliques i evitar els possibles efectes de l’atzar. 
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Posteriorment a la inducció de colitis, controlarem diferents variables que puguin influir 

en la vida de les rates, com ara la quantitat de menjar i aigua administrats, l’espècie de 

rata utilitzada, el seu pes i edat, així com les condicions ambientals (temperatura, 

humitat, ventilació, etc.), per evitar que aquestes variables influeixin en els resultats de 

l’experimentació. 

Quan tinguem totes les rates induïdes amb colitis i amb iguals condicions, les separarem 

en dos grups de 80 i els anirem donant amb xeringa una quantitat proporcional de iogurt 

funcional segons el seu pes, tenint en compte que en humans la quantitat administrada 

seria de 125 g, que és la dosi de producte que contenen els iogurts convencionals. 

Aquesta dosi de iogurt funcional, ja sigui de probiòtics per a un grup o de polifenols per 

a l’altre, l’administrarem a les rates per via oral diàriament durant un mes, per tal 

d’avaluar l’efecte dels dos tipus de iogurt.  

Utilitzarem la xeringa per assegurar que totes les rates ingereixen la mateixa quantitat 

d’aliment. 

Anàlisi dels resultats  

Quan hagi passat un mes, farem un examen dels resultats obtinguts. 

Primerament durem a terme una anàlisi simptomàtica, que consisteix a valorar quins 

són els símptomes que ha patit la rata durant la setmana en què se li va induir colitis, 

com podria ser la diarrea, nàusees, sagnat rectal, pèrdua de pes i gana, febre, etc., i 

després avaluarem si aquestes manifestacions de la malaltia han disminuït durant el mes 

en què se li han administrat probiòtics o polifenols. 

D’altra banda, farem una biòpsia de còlon a les rates per comprovar macroscòpicament 

i microscòpicament de quina manera han actuat els compostos bioactius.  

Una biòpsia consisteix en l’extracció d’una part de l’òrgan, en el nostre cas del còlon, 

per analitzar-lo i treure conclusions.  
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Per dur-la a terme, s’han de sacrificar prèviament les rates a fi d’evitar el seu patiment. 

Seguidament, s’han d’extreure mostres de la paret del còlon, netejar-les i conservar-les 

amb una solució de formol al 10%, per tal que romanguin en un estat al més semblant 

possible a l’estat viu, fins que s’hagin d’analitzar. 

A continuació s’analitzaran macroscòpicament les mostres extretes, tot avaluant els 

danys que es poden observar a simple vista, com poden ser les úlceres, la inflamació, el 

sagnat, etc. 

Seguidament, durem a terme l’anàlisi histològica de les mostres, que consisteix a 

examinar microscòpicament l’estat del teixit. 

Per dur-lo a terme, s’haurà de tallar la mostra i col·locar-la sobre el portaobjectes per 

analitzar-la al microscopi òptic o electrònic, i a partir d’aquí avaluar l’estat de les 

microvellositats del còlon i qualsevol altra alteració que afecti l’epiteli intestinal. 

A partir de la realització d’aquests tres mètodes ja podríem deduir quin ha estat el grup 

de rates que millor ha respost al tractament amb un tipus de iogurt o un altre, prenent 

com a referència per comparar els grups control.  

Llavors, ja haurem esbrinat quina és la quantitat adient de polifenols i probiòtics que 

s’ha d’afegir al nostre iogurt funcional definitiu, sempre que s’hagi notat una millora 

dels símptomes. Altrament, ja no caldria elaborar el iogurt definitiu perquè els resultats 

dels estudis realitzats no serien prou significatius i els organismes reguladors no 

autoritzarien el nostre aliment funcional. 

 Elaboració del prototip definitiu 

Suposant que s’hagi vist un clar alleujament dels símptomes amb l’administració d’una 

certa quantitat de probiòtics i polifenols, passarem a elaborar el nostre iogurt definitiu, 

que enriquirem amb aquesta mateixa dosi de components actius. 
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Investigació amb rates 

A partir del nostre prototip de iogurt funcional, elaborarem un altre estudi igual al 

d’abans però amb la meitat de rates (N = 80), perquè en aquest cas només hi haurà un 

tipus de iogurt, el qual ja contindrà conjuntament els Lactobacillus acidophilus i les 

isoflavones de soja. 

En l’experiment en qüestió, de la mateixa manera que en els experiments anteriors, 

s’induirà MII a les rates mitjançant l’administració oral de DSS durant una setmana, 

seguidament se’ls donarà una determinada quantitat diària de iogurt i, posteriorment, 

s’avaluarà l’efecte funcional del iogurt mitjançant l’observació de: 

1. Simptomatologia. 

2. Lesions macroscòpiques. 

3. Lesions microscòpiques (histologia). 

4. Biodisponibilitat. 

Els tres primers mètodes ja els hem dut a terme als dos experiments anteriors, per tant es 

realitzaran de la mateixa manera. 

L’estudi de la biodisponibilitat es refereix a examinar la quantitat d’una substància 

que aconsegueix arribar fins al teixit sobre el qual realitza la seva activitat. En el nostre 

cas, aquestes substàncies serien els polifenols i els probiòtics, i pel que fa al teixit diana,  

serien l’intestí prim i el gros. 

Aquesta valoració la durem a terme de tres maneres diferents: d’una banda, per mitjà de 

l’anàlisi de la mucosa intestinal; de l’altra, a través d’una tècnica de metabolòmica 

dirigida; finalment, mitjançant l’observació de la femta. 

Per tal d’examinar la mucosa, utilitzarem les mostres anteriorment extretes del còlon de 

les cinc rates. Amb unes mostres del còlon ja en tenim prou, perquè se suposa que si els 

compostos bioactius arriben al còlon també hauran passat per tota la resta de tracte 

intestinal i, per tant, podrien tractar tant la colitis ulcerosa com la malaltia de Crohn. 
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Amb l’anàlisi de la mucosa es comprova que els compostos bioactius arriben a un teixit 

concret i en unes dosis suficients per exercir l’efecte.  

Així, esbrinarem si els Lactobacillus acidophilus s’adhereixen a la mucosa del còlon i 

d’aquesta manera exerceixen els seus efectes. També s’examinarà quins són els tipus de 

bacteris predominants, i podrem extreure’n conclusions atès que, per anar bé, els 

Lactobacillus haurien d’haver modulat la probiota intestinal mitjançant el desplaçament 

de microorganismes patògens.  

Pel que fa als polifenols, podríem utilitzar tècniques de metabolòmica com a estudi de la 

biodisponibilitat. 

La metabolòmica és la ciència que estudia la concentració de metabòlits
27

 presents en 

un sistema biològic, en particular en fluids com l’orina, la sang, el fluid cerebroespinal, 

la saliva o fins i tot en teixits o cultius cel·lulars, i té com a objectiu recollir la màxima 

informació d’aquestes matrius amb la mínima manipulació de mostra i de forma 

relativament ràpida [83, 84]. 

En el nostre cas, com ja coneixem el tipus de metabòlits a analitzar, utilitzarem el 

mètode de metabolòmica dirigida, que consisteix en la recerca i quantificació de 

metabòlits concrets [83]. El fet de saber per endavant els metabòlits d'interès és de gran 

ajuda a l'hora d'escollir el millor mètode per la seva detecció. 

Com que els polifenols són polars i, per tant, solubles en aigua, els podem trobar 

dissolts en el plasma sanguini. Per això, utilitzarem la tècnica de metabolòmica basada 

en l’espectrometria de masses, que permet analitzar una gran quantitat de metabòlits 

en els líquids corporals com la sang a sensibilitats molt altes [85]. 

Per dur-la a terme, s’hauria de fer una presa de mostres de sang des de l’administració 

del iogurt funcional, cada dues hores, i analitzar la seva concentració en el plasma. Si tot 

va bé, veuríem com els polifenols apareixen en sang en major quantitat a l’inici i es van 

                                                           
27

 Metabòlits: molècules de baix i mig pes molecular que es generen en les reaccions metabòliques. 

Ho són els sucres, els aminoàcids, els lípids, els compostos bioactius, etc. [26]. 
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eliminant progressivament a mesura que van a parar a les cèl·lules intestinals. Això 

voldria dir que estan exercint correctament la seva funció. 

Per complementar l’estudi de la biodisponibilitat, observarem la femta de les rates i 

examinarem quina quantitat conté tant de Lactobacillus acidophilus com d’isoflavones 

de soja. Aquests es quantificaran utilitzant la reacció en cadena de la polimerasa (PCR). 

Aquest anàlisi fecal ens permetrà saber si tant els probiòtics com els polifenols estan 

complint el seu objectiu, ja que si es troben amb molta quantitat voldrà dir que no 

s’estan dirigint a la seva diana terapèutica, mentre que si la dosi és baixa significarà que 

s’estan adreçant al lloc correcte, que en el cas dels polifenols són les cèl·lules de 

l’epiteli intestinal i, en el cas dels probiòtics, la mucosa intestinal. 

A més, també hem de veure si els probiòtics arriben vius o morts a la femta, per valorar 

si resisteixen el pas pel tracte gastrointestinal o si, pel contrari, moren a conseqüència de 

l’acidesa dels sucs gàstrics o d’altres factors adversos. 

Segons la dosi de compostos bioactius observada, ja podrem extreure conclusions 

importants. Encara que, per arribar a la conclusió final, haurem d’administrar el iogurt a  

pacients que presentin la malaltia inflamatòria intestinal, i així acabar de valorar-ne 

l’eficàcia. 
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PROCÉS DE DETERMINACIÓ DE L’EFECTIVITAT DEL PRODUCTE 

FUNCIONAL EN RATES 

Figura 11. Procés de determinació de l’efectivitat del producte funcional en rates. 
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Estudi amb humans 

Per valorar l’eficàcia del producte elaborat, farem l’anàlisi simptomàtic de la mateixa 

manera, donant un iogurt diari i observant durant un mes si es pal·lien o no les 

manifestacions de la malaltia. 

Com es tracta de persones, la qüestió es complica, perquè conèixer la quantitat exacta de 

probiòtics que arriba al teixit on exerceix el seu efecte comportaria prendre mostres del 

còlon i, lamentablement, aquest procés és molt delicat. 

Per tant, simplement realitzaríem l’anàlisi en sang dels polifenols mitjançant el mètode 

de metabolòmica dirigida i l’examinació fecal, per demostrar que el probiòtic arriba 

viu al còlon. Per això, haurem de comprovar si en la femta hi ha Lactobacillus 

acidophilus vius, així com la quantitat tant de probiòtics com de polifenols continguda.  

D’altra banda, també mesurarem un marcador de MII específic per a humans, com és la 

Calprotectina Fecal (CPF). 

La CPF és una proteïna que té propietats antimicrobianes i es pot localitzar en diverses 

cèl·lules de l'organisme, al plasma sanguini i altres fluids corporals, així com també en 

la femta [86].  

El citoplasma dels leucòcits
28

 conté fins a un 60% de Calprotectina. Quan hi ha un 

procés inflamatori, els glòbuls blancs es dirigeixen al lumen intestinal i alliberen la 

proteïna, tot fent augmentar la seva concentració en femta (sis vegades més gran que la 

plasmàtica), de forma directament proporcional al grau d'inflamació intestinal.  

Per tant, la CPF esdevé un marcador amb grans possibilitats en la detecció de processos 

inflamatoris, ja que en pacients amb inflamació intestinal, tant localitzada a l’intestí 

prim com arreu del còlon, se’n troben nivells elevats, fet que ajuda a discernir entre els 

pacients que sofreixen la malaltia i els que no, i així evita tècniques més invasives com, 

per exemple, les exploracions endoscòpies (colonoscòpia).  

                                                           
28

 Leucòcits: també anomenats glòbuls blancs, són un conjunt de cèl·lules sanguínies que 

s'encarreguen de defensar l'organisme contra substàncies estranyes o agents infecciosos [27].  

https://ca.wikipedia.org/wiki/C%C3%A8l%C2%B7lula_sangu%C3%ADnia
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La quantitat de CPF en femta es pot quantificar mitjançant el mètode ELISA (enzyme-

linked ImmunoSorbent assay, conegut en català com assaig per immunoabsorció lligat a 

enzims). 

Es tracta d'una tècnica de laboratori que permet detectar antígens
29

, que habitualment 

són fragments de proteïnes com la Calprotectina. La identificació és específica, és a dir, 

aconsegueix que petits segments de proteïnes destaquin i no puguin ser confosos amb 

altres [87]. 

Per poder identificar els antígens, s'utilitzen molècules amb dos components acoblats: 

un anticòs, que s'uneix a l'antigen de forma específica, i un enzim, que s'activa i 

assenyala la unió a l'antigen. 

L’estudi amb humans també és molt important per calcular el temps d’ingesta del 

producte, és a dir, per valorar si administrant iogurt durant un mes n’hi ha prou per 

millorar els símptomes o si, contràriament, es necessita consumir-lo durant més temps. 

Un altre punt d’interès és conèixer si l’efecte terapèutic és sostingut quan se suspèn 

l’administració del producte o si depèn d’una aportació contínua. 

En definitiva, aquest segon procediment serveix per determinar l’eficàcia del nostre 

iogurt funcional enriquit amb polifenols i probiòtics i, segons els resultats observats, 

plantejar-se l’opció de presentar un dossier a organismes reguladors com l’EFSA, que 

avaluarà i decidirà si els experiments realitzats són concloents i, per tant, el producte en 

qüestió és adient per al consum. 

 

 

 

 

                                                           
29

 Antigen: substància reconeguda com a estranya per l'organisme, capaç d'induir en aquest una 

resposta immunitària i la producció d'anticossos [28].  
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PROCÉS DE DETERMINACIÓ DE L’EFECTIVITAT DEL PRODUCTE 

FUNCIONAL EN HUMANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Procés de determinació de l’efectivitat del producte funcional en humans. 
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4.2.2 Discussió 

Amb la realització d’aquest procediment s’obtenen les concentracions exactes 

d’isoflavones de soja i Lactobacillus acidophilus que hauria de contenir el nostre iogurt 

funcional per dur a terme un efecte terapèutic sobre la MII. 

El motiu de l’elecció de les rates com a animal per realitzar l’estudi és la facilitat a 

l’hora d’aconseguir-les, a part de tenir menys restriccions a l’hora de fer-les servir, ja 

que el reglament de manipulació d’animals per l’experimentació les autoritza. També 

són més fàcils de manejar que un animal gran, ocupen menys espai i mengen menys, 

així que, en definitiva, ens és més rentable treballar amb rates que amb un altre tipus 

d’animal. 

A més, el fet d’haver complementat l’experimentació animal amb l’estudi amb humans 

es deu a la necessitat d’obtenir el màxim de proves possible sobre l’efectivitat del nostre 

iogurt, per tal de caracteritzar-lo de la millor manera que es pugui a l’hora d’elaborar el 

dossier: com més ben definides estiguin les característiques del producte, més 

probabilitat tindrem que ens l’autoritzin per al consum. 

Finalment, és molt important dur a terme l’estudi amb pacients que pateixen la MII, 

perquè les persones no tenim el mateix organisme que les rates, i podria ocórrer que la 

influència que té el iogurt sobre aquest tipus d’animals, en humans no sigui la mateixa. 

Així és que, per assegurar-nos de la eficàcia d’un aliment funcional, sempre s’ha de fer 

una investigació en humans després d’haver-la realitzat amb animals.  
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4.3 Resultats i justificació globals 

El resultat final del procediment és un iogurt enriquit amb polifenols i probiòtics per 

tractar la malaltia inflamatòria intestinal.  

En el cas del nostre aliment, es tractaria d’un Novel Food, perquè actualment no hi ha 

cap producte igual al mercat. 

Per tal que la FUFOSE ens l’autoritzés, hauríem d’elaborar un dossier que caracteritzés 

molt bé el nostre aliment funcional. Caldria enumerar-ne totes les propietats, així com 

les evidències científiques que sostenen la seva funcionalitat i, finalment, el health 

claim que voldríem afegir a l’etiqueta del nostre producte. Aquest dossier l’hauríem de 

lliurar a l’EFSA, la qual el revisaria des d’un punt de vista científic i transmetria la seva 

opinió a la Comissió Europea, que decidiria si autoritzar o no el producte per al seu 

consum.  

Pel que fa a l’etiquetatge de l’aliment funcional, aquest hauria de contenir l’al·legació 

de propietats saludables avaluada científicament pels organismes reguladors i 

autoritzada per la Comissió Europea, així com una taula amb el contingut nutricional. 

També en l’etiquetatge nutricional s’hauria d’indicar la quantitat real de components 

bioactius en el producte i el patró de consum requerit per aconseguir l’efecte beneficiós 

declarat, explicant també que hi ha casos en què podria ser que no resultés 

terapèuticament eficaç. Per altra banda, s’hauria d’indicar el públic destinatari i, quan 

sigui necessari, una declaració dirigida a les persones que n’haurien d'evitar el consum.  

Pel que fa a l’etiqueta específica del nostre producte, per tant:  

- El públic al qual aniria destinat són els pacients que sofreixen la MII. 

D’aquests, també el podrien prendre els intolerants a la lactosa. L’únic cas en què un 

malalt no el podria ingerir és si presentés al·lèrgia a algun dels components del 

iogurt.  

- El health claim proposat seria el següent: “Tant les isoflavones de soja com els 

probiòtics acidolàctics tenen un paper determinant en el tractament dels símptomes 

de la malaltia inflamatòria intestinal”. 
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- Quant al contingut nutricional i de compostos bioactius del producte, faríem una 

anàlisi del prototip de iogurt definitiu i n’introduiríem els valors en l’etiqueta. 

- Finalment, caldria indicar que hi podria haver casos en què aquest aliment funcional 

no complís els efectes promesos, ja que sempre hi ha persones a les quals no els 

influencia. 

En darrer terme, el producte no es vendria en qualsevol supermercat, sinó en botigues de 

salut especialitzades o en parafarmàcies.   
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5. Conclusions i perspectives futures 

Partint de les evidències cercades en diversos estudis científics, es va deduir que la 

combinació dels probiòtics Lactobacillus acidophilus i les isoflavones de soja podria 

constituir una bona teràpia pal·liativa dels símptomes de la malaltia inflamatòria 

intestinal, gràcies a les seves propietats antiinflamatòries i antioxidants. 

A partir d’aquests coneixements previs, es van plantejar dos objectius d’investigació. 

Per una banda, el disseny del procés d’elaboració d’un iogurt enriquit amb aquests 

components funcionals per tal de tractar la MII i, per l’altra, comprovar 

experimentalment si, efectivament, l’aliment funcional resultant influeix en la 

disminució de les manifestacions de la malaltia.  

Malauradament, aquesta part experimental no s’ha pogut dur a terme, atès que no estava 

al nostre abast poder-la realitzar. Per aquest motiu, contrastar la hipòtesi formulada no 

ha estat possible.  

Tot i que les evidències sobre els beneficis que aporten el tipus de probiòtics i polifenols 

amb els quals hem enriquit el nostre iogurt funcional ens poden servir de guia per saber 

si aquest podria afavorir o no els pacients amb malaltia inflamatòria intestinal, només 

està a les nostres mans la possibilitat d’esbrinar-ho, atès que no s’ha elaborat mai un 

aliment que contingui aquests components bioactius en concret, ni s’ha portat mai a 

terme un estudi que avaluï la seva funcionalitat sobre pacients amb aquesta patologia. 

Així doncs, no sabem de quina manera repercutiria el nostre aliment funcional en 

l’alleujament dels símptomes de la MII. 

No obstant això, en aquest treball queda dissenyat el procés de com es desenvoluparia la 

investigació en qüestió, i per tant consta com una possible recerca a realitzar en un 

temps futur. 

D’altra banda, també obre portes a la realització de línies d’investigació derivades 

d’aquesta, com podria ser, per exemple, la determinació de si l’efectivitat del iogurt 

funcional és major o menor amb una encapsulació prèvia dels microorganismes 

probiòtics, per tal d’evitar qualsevol hostilitat durant el procés pel qual són introduïts a 
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la matriu fins que es consumeixen, seguidament procedeixen al seu pas pel tracte 

digestiu i finalment s’adhereixen a l’epiteli del còlon.  

Així mateix, un producte funcional similar que podria sorgir del dissenyat en el present 

treball de recerca consistiria en una llet fermentada enriquida també amb isoflavones de 

soja i Lactobacillus acidophilus, però que en aquest cas contingués, a més, una 

determinada quantitat de fibra, tant soluble com insoluble. L’objectiu de l’addició 

d’aquest component funcional és la prevenció de certes patologies cròniques, inclosa la 

MII. Tanmateix, aquest aliment no podria ser destinat a pacients amb un brot de la 

malaltia, donat que en aquest cas la fibra agreujaria els seus símptomes i, per tant, 

resultaria perjudicial. 

Finalment, atès que l’aliment funcional presentat en aquest treball encara no existeix 

com a tal en el mercat, el nostre objectiu seria demanar una beca o ajut per poder dur a 

terme el procediment proposat. Una opció factible seria presentar la nostra idea en una 

convocatòria dels projectes llavor atorgats per AGAUR [88], l’Agència de Gestió 

d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya, per tal que ens 

subvencionin el nostre projecte i per fi puguem elaborar el producte dissenyat, estudiar-

ne la funcionalitat i, si s’escau, destinar-lo al consum. 

En definitiva, la realització d’aquest treball m’ha ajudat a familiaritzar-me una mica 

més amb el món de la ciència, mitjançant la contínua recerca d’articles científics tant en 

català i castellà com, sobretot, en anglès, vist que aquest és l’idioma científic universal  

i la majoria de publicacions d’estudis apareixen redactades en aquesta llengua.  

Així mateix, m’ha fet despertar encara més passió per la ciència de la que ja tenia 

prèviament a començar-lo, i per tant ha contribuït al fet que encara pugui dir amb més 

seguretat que, efectivament, ser científica és al que em vull dedicar la resta de la meva 

vida.   
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7. Annexos  

I. Llista de declaracions de propietats saludables autoritzades  

A continuació es mostra una taula que conté totes les declaracions de propietats 

saludables o health claims autoritzats per la Comissió Europea i el nutrient, substància, 

aliment o categoria d’aliments del qual es fa la declaració de salut. 

Taula 2. Health claims autoritzats en la Unió Europea [89]. 

Nutrient, substància, aliment o categoria 

d'aliments 

Declaració 

Àcid alfa-linolènic L'àcid alfa-linolènic contribueix a mantenir nivells normals de 

colesterol sanguini. 

Àcid docosahexaenoic L'àcid docosahexaenoic contribueix a mantenir el funcionament 

normal del cervell. 

Àcid docosahexaenoic L'àcid docosahexaenoic contribueix al manteniment de la visió 

en condicions normals. 

Àcid docosahexaenoic 

(DHA) 

El DHA ajuda a mantenir uns nivells normals de triglicèrids a la 

sang. 

Àcid docosahexaenoic i àcid 

eicosapentaenoic 

(DHA / EPA) 

El DHA i el EPA contribueixen a mantenir una tensió arterial 

normal. 

Àcid docosahexaenoic i àcid 

eicosapentaenoic 

(DHA / EPA) 

El DHA i el EPA contribueixen a mantenir uns nivells normals 

de triglicèrids a la sang. 

Àcid eicosapentaenoic (EPA) / àcid 

docosahexaenoic (DHA) 

Els àcids eicosapentaenoic i docosahexaenoic contribueixen al 

funcionament normal del cor. 

Àcid linoleic L'àcid linoleic contribueix a mantenir nivells normals de 

colesterol sanguini. 

Àcid oleic La substitució de greixos saturats per greixos insaturats en la 

dieta contribueix a mantenir nivells normals de colesterol 

sanguini. L'àcid oleic és un greix insaturat. 

Àcid pantotènic L'àcid pantotènic contribueix al metabolisme energètic normal. 

Àcid pantotènic L'àcid pantotènic contribueix a la síntesi i al metabolisme 

normal de les hormones esteroides, la vitamina D i alguns 

neurotransmissors. 

Àcid pantotènic L'àcid pantotènic ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. 

Àcid pantotènic L'àcid pantotènic contribueix al rendiment intel·lectual normal. 
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Àcids grassos monoinsaturats o poliinsaturats La substitució de greixos saturats per greixos insaturats en la 

dieta contribueix a mantenir nivells normals de colesterol 

sanguini (els àcids grassos monoinsaturats o poliinsaturats són 

greixos insaturats). 

Aigua L'aigua contribueix a mantenir les funcions físiques i cognitives 

normals. 

Aigua L'aigua contribueix a la regulació normal de la temperatura 

corporal. 

α-ciclodextrina El consum de α-ciclodextrina com a part d'un àpat que contingui 

midó contribueix a reduir l'augment de la glucèmia posterior a 

la mateixa. 

Aliments amb un contingut baix o reduït 

d'àcids grassos saturats. 

Un menor consum de greixos saturats contribueix a mantenir 

nivells normals de colesterol sanguini. 

Aliments amb un contingut baix o reduït de 

sodi. 

Un menor consum de sodi contribueix a mantenir la tensió 

arterial normal. 

Midó de digestió lenta El consum de productes amb un elevat contingut de midó de 

digestió lenta incrementa menys la concentració de glucosa a la 

sang després d'un dinar que els productes amb baix contingut de 

midó de digestió lenta  (4). 

Midó resistent La substitució de midons digeribles per midons resistents en un 

dinar contribueix a reduir la pujada de glucosa en sang després 

de dinar. 

Arabinoxilans produïts a partir del albumen 

de blat 

El consum d'arabinoxilans en un dinar contribueix a reduir la 

pujada de glucosa en sang després de dinar. 

Beguda àcida, no alcohòlica i reformulada 

amb: 

- Menys d'1 g d'hidrats de carboni 

fermentables per 100 ml (sucres i altres 

hidrats de carboni excepte poliols). 

- Calci des 0,3-0,8 mols per mol de 

acidulant. 

- PH entre 3,7 i 4,0. 

La substitució de begudes àcides que contenen sucre, com els 

refrescos (típicament de 8 a 12 g de sucres / 100 ml) per 

begudes reformulades contribueix al manteniment de la 

mineralització dental  (3). 

Betaglicans Els betaglicans contribueixen a mantenir nivells normals de 

colesterol sanguini. 

Betaglicans procedents de civada o ordi El consum de betaglicans procedents de civada o ordi en un 

dinar contribueix a reduir la pujada de glucosa en sang després 

de dinar. 

Betaïna La betaïna contribueix al metabolisme normal de 

l'homocisteïna. 

Biotina La biotina contribueix al metabolisme energètic normal. 
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Biotina La biotina contribueix al funcionament normal del sistema 

nerviós. 

Biotina La biotina contribueix al metabolisme normal dels 

macronutrients. 

Biotina La biotina contribueix a la funció psicològica normal. 

Biotina La biotina contribueix al manteniment del cabell en condicions 

normals. 

Biotina La biotina contribueix al manteniment de les mucoses en 

condicions normals. 

Biotina La biotina contribueix al manteniment de la pell en condicions 

normals. 

Calci El calci contribueix a la coagulació sanguínia normal. 

Calci El calci contribueix al metabolisme energètic normal. 

Calci El calci contribueix al funcionament normal dels músculs. 

Calci El calci contribueix al funcionament normal de la 

neurotransmissió. 

Calci El calci contribueix al funcionament normal de les enzims 

digestius. 

Calci El calci contribueix al procés de divisió i diferenciació de les 

cèl·lules. 

Calci El calci és necessari per al manteniment dels ossos en 

condicions normals. 

Calci El calci és necessari per al manteniment de les dents en 

condicions normals. 

Carbó actiu El carbó actiu contribueix a reduir 1 flatulència excessiva 

després de dinar. 

Carn o peix La carn i el peix contribueixen a millorar l'absorció del ferro 

quan es prenen amb altres aliments que aporten aquest mineral. 

Prunes panses (Prunusdomestica L.) Les prunes seques contribueixen al trànsit intestinal normal. 

Clorur El clorur contribueix a una digestió normal mitjançant la 

producció d'àcid clorhídric a l'estómac. 

Coure El coure contribueix al manteniment del teixit connectiu en 

condicions normals. 

Coure El coure contribueix al metabolisme energètic normal. 

Coure El coure contribueix al funcionament normal del sistema 

nerviós. 

Coure El coure contribueix a la pigmentació normal del cabell. 

Coure El coure contribueix al transport normal de ferro en l'organisme. 
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Coure El coure contribueix a la pigmentació normal de la pell. 

Coure El coure contribueix al funcionament normal del sistema 

immunitari. 

Coure El coure contribueix a la protecció de les cèl·lules enfront del 

dany oxidatiu. 

Pujol El turó contribueix al metabolisme normal de l'homocisteïna. 

Pujol El turó contribueix al metabolisme normal dels lípids. 

Pujol El turó contribueix a mantenir la funció hepàtica normal. 

Creatina La creatina millora el rendiment físic en sèries successives 

d'exercicis breus d'alta intensitat. 

Crom El crom contribueix al metabolisme normal dels macronutrients. 

Crom El crom contribueix a mantenir nivells normals de glucosa en 

sang. 

Cultius vius de iogurt Els cultius vius del iogurt o de la llet fermentada milloren la 

digestió de la lactosa del producte en les persones amb 

problemes per digerir la lactosa. 

Xiclet sense sucre El xiclet sense sucre ajuda a mantenir la mineralització de les 

dents. 

Xiclet sense sucre El xiclet sense sucre ajuda a neutralitzar la placa àcida. 

Xiclet sense sucre El xiclet sense sucre ajuda a disminuir la sequedat bucal. 

Xiclet sense sucre amb carbamida El xiclet sense sucre amb carbamida neutralitza la placa àcida 

més eficaçment que el xiclet sense sucre que no porta 

carbamida. 

Enzim lactasa La lactasa és un enzim que millora la digestió de la lactosa en 

les persones amb problemes per digerir la lactosa. 

Fibra de sègol La fibra de sègol contribueix al funcionament normal de 

l'intestí. 

Fibra de remolatxa sucrera La fibra de remolatxa sucrera contribueix al fet que augmenti el 

volum de la femta. 

Fibra de segó de blat La fibra de segó de blat contribueix a l'acceleració del trànsit 

intestinal. 

Fibra de segó de blat La fibra de segó de blat contribueix al fet que augmenti el 

volum de la femta. 

Fibra del gra de civada La fibra del gra de civada contribueix a que augmenti el volum 

de la femta. 

Fibra del gra d'ordi La fibra del gra d'ordi contribueix al fet que augmenti el volum 

de la femta. 

Fitosterols i fitostanols Els fitosterols i els fitostanols contribueixen a mantenir nivells 
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normals de colesterol sanguini. 

Flavanols del cacau Els flavanols del cacau ajuden a mantenir l'elasticitat dels vasos 

sanguinis, el que contribueix a un flux sanguini normal  (5) (6). 

Fluorurs Els fluorurs contribueixen a mantenir la mineralització de les 

dents. 

Folats Els folats contribueixen al creixement dels teixits materns 

durant l'embaràs. 

Folats Els folats contribueixen a la síntesi normal d'aminoàcids. 

Folats Els folats contribueixen a la formació normal de cèl·lules 

sanguínies. 

Folats Els folats contribueixen al metabolisme normal de 

l'homocisteïna. 

Folats Els folats contribueixen a la funció psicològica normal. 

Folats Els folats contribueixen al funcionament normal del sistema 

immunitari. 

Folats Els folats ajuden a disminuir el cansament i la fatiga. 

Folats Els folats contribueixen al procés de divisió cel·lular. 

Fòsfor El fòsfor contribueix al metabolisme energètic normal. 

Fòsfor El fòsfor contribueix al funcionament normal de les membranes 

cel·lulars. 

Fòsfor El fòsfor contribueix al manteniment dels ossos en condicions 

normals. 

Fòsfor El fòsfor contribueix al manteniment de les dents en condicions 

normals. 

Fructosa El consum d'aliments que contenen fructosa produeix un menor 

augment de glucosa a la sang que el consum d'aliments que 

contenen sacarosa o glucosa 

Glucomanan de Konjac El glucomanan contribueix a mantenir nivells normals de 

colesterol sanguini. 

Glucomanan de Konjac El glucomanan ajuda a aprimar quan se segueix una dieta baixa 

en calories. 

Goma guar La goma guar contribueix a mantenir nivells normals de 

colesterol sanguini. 

Hidrats de carboni Els hidrats de carboni contribueixen a mantenir una funció 

cerebral normal 

Hidrats de carboni Els hidrats de carboni contribueixen a la recuperació de la 

funció muscular normal (contracció) després d'un exercici físic 

de gran intensitat o de llarga durada que condueix a la fatiga 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02012R0432-20150421#E0011
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muscular i l'esgotament del glicogen emmagatzemat en els 

músculs esquelètics. 

Hidroxipropil metilcel·lulosa El consum de hidroxipropil metilcel·lulosa en un dinar 

contribueix a reduir la pujada de glucosa en sang després de 

dinar. 

Hidroxipropil metilcel·lulosa La hidroxipropil metilcel·lulosa contribueix a mantenir nivells 

normals de colesterol sanguini. 

Ferro El ferro contribueix a la funció cognitiva normal. 

Ferro El ferro contribueix al metabolisme energètic normal. 

Ferro El ferro contribueix a la formació normal de glòbuls vermells i 

d'hemoglobina. 

Ferro El ferro contribueix al transport normal d'oxigen en el cos. 

Ferro El ferro contribueix al funcionament normal del sistema 

immunitari. 

Ferro El ferro ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. 

Ferro El ferro contribueix al procés de divisió cel·lular. 

Lactulosa La lactulosa contribueix a l'acceleració del trànsit intestinal. 

Magnesi El magnesi ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. 

Magnesi El magnesi contribueix a l'equilibri electrolític. 

Magnesi El magnesi contribueix al metabolisme energètic normal. 

Magnesi El magnesi contribueix al funcionament normal del sistema 

nerviós. 

Magnesi El magnesi contribueix al funcionament normal dels músculs. 

Magnesi El magnesi contribueix a la síntesi proteica normal. 

Magnesi El magnesi contribueix a la funció psicològica normal. 

Magnesi El magnesi contribueix al manteniment dels ossos en condicions 

normals. 

Magnesi El magnesi contribueix al manteniment de les dents en 

condicions normals. 

Magnesi El magnesi contribueix al procés de divisió cel·lular. 

Manganès El manganès contribueix al metabolisme energètic normal. 

Manganès El manganès contribueix al manteniment dels ossos en 

condicions normals. 

Manganès El manganès contribueix a la formació normal del teixit 

connectiu. 

Manganès El manganès contribueix a la protecció de les cèl·lules enfront 

del dany oxidatiu. 
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Melatonina La melatonina contribueix a alleujar la sensació subjectiva de 

desfasament horari (jet lag). 

Melatonina La melatonina contribueix a disminuir el temps necessari per 

agafar el son. 

Molibdè El molibdè contribueix al metabolisme normal dels aminoàcids 

ensofrats. 

Monascus purpureus 

(l'arròs de llevat vermell) 

La monacolina K de l'arròs de llevat vermell contribueix a 

mantenir nivells normals de colesterol sanguini. 

Niacina La niacina contribueix al metabolisme energètic normal. 

Niacina La niacina contribueix al funcionament normal del sistema 

nerviós. 

Niacina La niacina contribueix a la funció psicològica normal. 

Niacina La niacina contribueix al manteniment de les mucoses en 

condicions normals. 

Niacina La niacina contribueix al manteniment de la pell en condicions 

normals. 

Niacina La niacina ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. 

Nous Les nous ajuden a millorar l'elasticitat dels vasos sanguinis. 

Pectines Les pectines contribueixen a mantenir nivells normals de 

colesterol sanguini. 

Pectines El consum de pectines en un dinar contribueix a reduir la pujada 

de glucosa en sang després de dinar. 

Polifenols de l'oli d'oliva Els polifenols de l'oli d'oliva contribueixen a la protecció dels 

lípids de la sang enfront del dany oxidatiu. 

Potassi El potassi contribueix al funcionament normal del sistema 

nerviós. 

Potassi El potassi contribueix al funcionament normal dels músculs. 

Potassi El potassi contribueix al manteniment de la tensió arterial 

normal. 

Proteïnes Les proteïnes contribueixen a que augmenti la massa muscular. 

Proteïnes Les proteïnes contribueixen a conservar la massa muscular. 

Proteïnes Les proteïnes contribueixen al manteniment dels ossos en 

condicions normals. 

Quitosà El quitosà contribueix a mantenir nivells normals de colesterol 

sanguini. 

Riboflavina 

(vitamina B2) 

La riboflavina contribueix al metabolisme energètic normal. 

Riboflavina La riboflavina contribueix al funcionament normal del sistema 
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(vitamina B2) nerviós. 

Riboflavina 

(vitamina B2) 

La riboflavina contribueix al manteniment de les mucoses en 

condicions normals. 

Riboflavina 

(vitamina B2) 

La riboflavina contribueix al manteniment dels glòbuls vermells 

en condicions normals. 

Riboflavina 

(vitamina B2) 

La riboflavina contribueix al manteniment de la pell en 

condicions normals. 

Riboflavina 

(vitamina B2) 

La riboflavina contribueix al manteniment de la visió en 

condicions normals. 

Riboflavina 

(vitamina B2) 

La riboflavina contribueix al metabolisme normal del ferro. 

Riboflavina 

(vitamina B2) 

La riboflavina contribueix a la protecció de les cèl·lules enfront 

del dany oxidatiu. 

Riboflavina 

(vitamina B2) 

La riboflavina ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. 

Seleni El seleni contribueix a l'espermatogènesi normal. 

Seleni El seleni contribueix al manteniment del cabell en condicions 

normals. 

Seleni El seleni contribueix al manteniment de les ungles en 

condicions normals. 

Seleni El seleni contribueix al funcionament normal del sistema 

immunitari. 

Seleni El seleni contribueix a la funció tiroïdal normal. 

Seleni El seleni contribueix a la protecció de les cèl·lules enfront del 

dany oxidatiu. 

Solucions electrolítiques a base d'hidrats de 

carboni 

Les solucions electrolítiques a base d'hidrats de carboni 

contribueixen a mantenir el nivell de resistència en exercicis 

que requereixen una resistència prolongada. 

Solucions electrolítiques a base d'hidrats de 

carboni 

Les solucions electrolítiques a base d'hidrats de carboni 

milloren l'absorció d'aigua durant l'exercici físic. 

Substitutius de menjars per al control del pes La substitució d'un àpat al dia per un substitutiu del menjar en 

una dieta baixa en calories contribueix a mantenir el pes després 

d'haver aprimat. 

Substitutius de menjars per al control del pes La substitució de dos àpats al dia per substitutius del menjar en 

una dieta una dieta baixa en calories ajuda a aprimar. 

Substituts del sucre, és a dir, edulcorants 

intensos; xilitol, sorbitol, manitol, maltitol, 

lactitol, isomaltosa, eritritol, sucralosa i 

polidextrosa; D-tagatosa i isomaltulosa 

El consum d'aliments o begudes que continguin <nom del 

substitut del sucre> en lloc de sucre provoca un menor augment 

de la glucosa en sang després de la seva ingestió en comparació 

amb els aliments o begudes que porten sucre. 
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Substituts del sucre, és a dir, edulcorants 

intensos; xilitol, sorbitol, manitol, maltitol, 

lactitol, isomaltosa, eritritol, sucralosa i 

polidextrosa; D-tagatosa i isomaltulosa 

El consum d'aliments o begudes que continguin <nom del 

substitut del sucre> en lloc de sucre ajuda a mantenir la 

mineralització de les dents. 

Tiamina La tiamina contribueix al metabolisme energètic normal. 

Tiamina La tiamina contribueix al funcionament normal del sistema 

nerviós. 

Tiamina La tiamina contribueix a la funció psicològica normal. 

Tiamina La tiamina contribueix al funcionament normal del cor. 

Vitamina A La vitamina A contribueix al metabolisme normal del ferro. 

Vitamina A La vitamina A contribueix al manteniment de les mucoses en 

condicions normals. 

Vitamina A La vitamina A contribueix al manteniment de la pell en 

condicions normals. 

Vitamina A La vitamina A contribueix al manteniment de la visió en 

condicions normals. 

Vitamina A La vitamina A contribueix al funcionament normal del sistema 

immunitari. 

Vitamina A La vitamina A contribueix al procés de diferenciació cel·lular. 

Vitamina B12 La vitamina B12 contribueix al metabolisme energètic normal. 

Vitamina B12 La vitamina B12 contribueix al funcionament normal del 

sistema nerviós. 

Vitamina B12 La vitamina B12 contribueix al metabolisme normal de 

l'homocisteïna. 

Vitamina B12 La vitamina B12 contribueix a la funció psicològica normal. 

Vitamina B12 La vitamina B12 contribueix a la formació normal de glòbuls 

vermells. 

Vitamina B12 La vitamina B12 contribueix al funcionament normal del 

sistema immunitari. 

Vitamina B12 La vitamina B12 ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. 

Vitamina B12 La vitamina B12 contribueix al procés de divisió cel·lular. 

Vitamina B6 La vitamina B6 contribueix a la síntesi normal de la cisteïna. 

Vitamina B6 La vitamina B6 contribueix al metabolisme energètic normal. 

Vitamina B6 La vitamina B6 contribueix al funcionament normal del sistema 

nerviós. 

Vitamina B6 La vitamina B6 contribueix al metabolisme normal de 

l'homocisteïna. 

Vitamina B6 La vitamina B6 contribueix al metabolisme normal de les 
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proteïnes i del glicogen. 

Vitamina B6 La vitamina B6 contribueix a la funció psicològica normal. 

Vitamina B6 La vitamina B6 contribueix a la formació normal de glòbuls 

vermells. 

Vitamina B6 La vitamina B6 contribueix al funcionament normal del sistema 

immunitari. 

Vitamina B6 La vitamina B6 ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. 

Vitamina B6 La vitamina B6 ajuda a regular l'activitat hormonal. 

Vitamina C La vitamina C contribueix al funcionament normal del sistema 

immunitari durant l'exercici físic intens i després d'aquest. 

Vitamina C La vitamina C contribueix a la formació normal de col·lagen per 

al funcionament normal dels vasos sanguinis. 

Vitamina C La vitamina C contribueix a la formació normal de col·lagen per 

al funcionament normal dels ossos. 

Vitamina C La vitamina C contribueix a la formació normal de col·lagen per 

al funcionament normal dels cartílags. 

Vitamina C La vitamina C contribueix a la formació normal de col·lagen per 

al funcionament normal de les genives. 

Vitamina C La vitamina C contribueix a la formació normal de col·lagen per 

al funcionament normal de la pell. 

Vitamina C La vitamina C contribueix a la formació normal de col·lagen per 

al funcionament normal de les dents. 

Vitamina C La vitamina C contribueix al metabolisme energètic normal. 

Vitamina C La vitamina C contribueix al funcionament normal del sistema 

nerviós. 

Vitamina C La vitamina C contribueix a la funció psicològica normal. 

Vitamina C La vitamina C contribueix al funcionament normal del sistema 

immunitari. 

Vitamina C La vitamina C contribueix a la protecció de les cèl·lules enfront 

del dany oxidatiu. 

Vitamina C La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. 

Vitamina C La vitamina C ajuda a regenerar la forma reduïda de la vitamina 

E. 

Vitamina C La vitamina C millora l'absorció del ferro. 

Vitamina D La vitamina D contribueix a l'absorció i utilització normal del 

calci i el fòsfor. 

Vitamina D La vitamina D contribueix al manteniment de nivells normals de 

calci en sang. 
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Vitamina D La vitamina D contribueix al manteniment dels ossos en 

condicions normals. 

Vitamina D La vitamina D contribueix al funcionament normal dels 

músculs. 

Vitamina D La vitamina D contribueix al manteniment de les dents en 

condicions normals. 

Vitamina D La vitamina D contribueix al funcionament normal del sistema 

immunitari. 

Vitamina D La vitamina D contribueix al procés de divisió cel·lular. 

Vitamina E La vitamina E contribueix a la protecció de les cèl·lules enfront 

del dany oxidatiu. 

Vitamina K La vitamina K contribueix a la coagulació sanguínia normal. 

Vitamina K La vitamina K contribueix al manteniment dels ossos en 

condicions normals. 

Iode El iode contribueix a la funció cognitiva normal. 

Iode El iode contribueix al metabolisme energètic normal. 

Iode El iode contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. 

Iode El iode contribueix al manteniment de la pell en condicions 

normals. 

Iode El iode contribueix a la producció normal d'hormones tiroïdals 

ia la funció tiroïdal normal. 

Zinc El zinc contribueix a l'equilibri àcid-base normal. 

Zinc El zinc contribueix al metabolisme normal dels hidrats de 

carboni. 

Zinc El zinc contribueix a la funció cognitiva normal. 

Zinc El zinc contribueix a la síntesi normal de l'ADN. 

Zinc El zinc contribueix a la fertilitat i reproducció normals. 

Zinc El zinc contribueix al metabolisme normal dels macronutrients. 

Zinc El zinc contribueix al metabolisme normal dels àcids grassos. 

Zinc El zinc contribueix al metabolisme normal de la vitamina A. 

Zinc El zinc contribueix a la síntesi proteica normal. 

Zinc El zinc contribueix al manteniment dels ossos en condicions 

normals. 

Zinc El zinc contribueix al manteniment del cabell en condicions 

normals. 

Zinc El zinc contribueix al manteniment de les ungles en condicions 

normals. 
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Zinc El zinc contribueix al manteniment de la pell en condicions 

normals. 

Zinc El zinc contribueix al manteniment de nivells normals de 

testosterona. 

Zinc El zinc contribueix al manteniment de la visió en condicions 

normals. 

Zinc El zinc contribueix al funcionament normal del sistema 

immunitari. 

Zinc El zinc contribueix a la protecció de les cèl·lules enfront del 

dany oxidatiu. 

Zinc El zinc contribueix al procés de divisió cel·lular. 
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II. Llançament de iogurts al mercat  

 

Figura 13. Penetració al mercat de iogurts funcionals (període de 52 setmanes finalitzat el 25 de 

gener de 2015). Gràfics extrets de [90]. 

 

 

Figura 14. Principals marques de iogurts 100% vegetals en distribució moderna el 2014 (període 

de 52 setmanes finalitzat el 25 de gener de 2015). Gràfics extrets de [91]. 

 


