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Resum 

Introducció 

La complementació de la ració amb lípids té dos objectius: a) augmentar el valor nutritiu de la 
ració, b) variar el valor nutritiu de la llet i/o de la carn. 

Pel que fa a l’objectiu b), ens interessa una ingesta baixa en AG saturats en favor dels AGPI 
(àcids grassos poliinsaturats) de la sèrie n-3 (omega-3). Prevenció malalties cardiovasculars, i, 
en el cas dels infants la sèrie n-3 ajuda el creixement, prevenció, també, de malalties mentals. 

No obstant, la presència d’AGPI a la llet, i als productes lactis, impliquen canvis en el punt de 
fusió, i en l’estabilitat, generant problemes en els tractaments tecnològics, més oxidació, 
menys qualitat sensorial.  

• Monogàstrics: AG ingerits ↔ AG absorbits 

• Remugants: AG ingerits ≠ AG absorbits. Els AGI (insaturats) són hidrogenats, 
isomeritzats, al rumen. I, per tot això, els productes dels remugants (llet i carn) tenen 
AG que no eren a la ració. Entre ells, els CLA (àcid linoleic conjugat), AG 
monoinsaturats trans, els quals tenen un paper important en la salut humana.  

L’àcid rumenic és un isòmer de CLA (c9, t11-18:2) i prevé l’aparició de càncer (proves amb 
animals, no demostrat en humans). 

Els AG trans tenen efecte negatiu en la salut humana. Tot i que l’àcid vaccenic (isòmer t11-
18:1) és present en els productes dels remugants i no és perjudicial, al contrari, sembla que té 
efectes positius (baixa el contingut de colesterol). Podem dir, per tant, que els AG trans dels 
productes parcialment hidrogenats del tipus margarina (t9-18:1 i t10-18:1)serien perjudicials 
pel fet que baixen la fracció HDL del colesterol (HDL, lipoproteïna alta densitat).  

Biohidrogenació al rumen ... absorció a l’intestí ... transport sanguini (forma de lipoproteïnes) 
... captació AG a glàndula mamaria, captació AG a muscles, captació AG a teixits adiposos, 
captació AG a fetge. 

Fonts lipídiques en l’alimentació del remugant 

Cereals, granes d’oleaginoses: TG (triglicèrids) 

Farratges: Galactolípids a les parts verdes i Fosfolípids a les membranes cel·lulars 

Farratges i concentrats menys del 4% de lípids. 

Herba a la primavera i tardor (països temperats)  fins al 3% d’AG, i a l’estiu menys de l’1%. 
L’àcid linolènic (18:3 n-3) és el principal AG de l’herba fresca; el palmític (16:0) i el linoleic (18:2 
n-6) són els altres. 

Contingut AG: menys variació entre espècies que entre estats fenològics; igualment, menys 
que entre maneres de conservació per a una mateixa espècie.  

Ensitjament: no modifica contingut AG ni el perfil. Sí que canviarà la proporció de lípids a causa 
de la lipòlisi, seran AG no esterificats (no TG).  
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Fenificat: modifica contingut AG i el perfil, per pèrdua de fulles i per oxidació. El linolènic baixa. 

Concentrats: els tractaments tèrmics – extrusió – no modifiquen la composició d’AG. Els olis i 
grasses d’oleaginoses tractades amb formol asseguren la protecció de la biohidrogenació al 
rumen (el que interessa és que els AG no siguin biohidrogenats al rumen). 

El productes d’origen marí – olis de peix, algues – són susceptibles d’emprar en remugants.  

Altres tractaments que prevenen la biohidrogenació són els sabons càlcics d’AG (a partir de 
l’oli de palma i derivats i altres olis vegetals).     

Lipòlisi i biohidrogenació 

Mecanismes complexes.  

Biohidrogenació = { reaccions bioquímiques|rumen|AGI →AG saturats } 

Reaccions bioquímiques (isomerització i hidrogenació als dobles enllaços). Prèviament hi ha 
d’haver una lipòlisi (TG, Galactolípids, Fosfolípids → AG lliures). 

Per altra banda, un cert nombre d’AG – saturats i monoinsaturats – són assimilats pels 
microorganismes ruminals, els quals sintetitzen els propis AG.  

Lipòlisi 

Les bactèries la realitzen.  

Anaerovibrio lipolytica: actua juntament amb una lipasa que està activada sobre els TG, però 
no ho està sobre els galactolípids ni sobre els fosfolípids.  

Bactèries butyrivibrio2 tenen activitat esterasa i poden trencar fosfolípids i galactolípids, 
obtenint els AG lliures. 

En els protozous també s’ha detectat activitat lipolítica, no obstant  no s’ha determinat el seu 
abast. 

La lipòlisi ruminal no produeix intermediaris (mono o diglicèrids) i, per tant, els AG lliures 
resultants són la fracció lipídica majoritària al rumen i al duodè,  igualment quan els animals 
mengen dietes amb grans quantitats de greix. 

Biohidrogenació ruminal dels AG insaturats (18C) 

El linolènic és isomeritzat i dóna c9,711,c15-18:3, i segueixen tres etapes: a) t11,c15-18:2; b) 
t11-18:1 (vaccenic) i c) 18:0 (esteàric) que és el producte final de la biohidrogenació en tots els 
casos. 

L’oleic només passa  per una etapa per arribar a l’esteàric, però pot produir compostos menors 
com ara l’àcid hidroxiesteàric i l’àcid ketosteàric. 

Hi ha, en qualsevol cas, en el metabolisme dels AGI diferents vies, en general complexes. Es 
donen nombrosos isòmers dels 18:1, 18:2 i 18:3 presents al rumen i al duodè.  

Biohidrogenació ruminal dels AG insaturats (20 i 22C) 

EPA (eicosapentaneoic 20:5 n-3) , DHA (docosahexaenoic 22:6 n-3). Són àcids grassos derivats 
de fonts marines. 
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EPA → c11 20:1; c13 20:1, c14 20:1, c15 20:1 

DHA → c11 22:1; c13 22:1; c14 22:1; c15 22:1 

Els microorganismes ruminals realitzen la biohidrogenació 

La biohidrogenació dels AG de 18C és un fenomen complex i és l’acció dels enzims sintetitzats 
per les bactèries ruminals. 

Els protozous ruminals, en canvi, no intervenen en les vies de biohidrogenació. 

 

Amplitud de la biohidrogenació  i efecte dels factors alimentaris 

La biohidrogenació dels AG insaturats (que és la desaparició dels AGI ingerits) es mesura per la 
diferència Q AGIingerits – Q AGIaflueixin al duodè. 

La desaparició (biohidrogenació) és molt alta si els lípids ingerits no estan protegits.  

% biohidrogenació del linolènic = 87 

 % biohidrogenació del linoleic = 86 

% biohidrogenació de l’oleic = 57 – 85 (no hi ha prou dades) 

L’etapa limitant de la desaparició dels AGIingerits no és la lipòlisi (excepte si estan protegits), ja 
que in vivo la lipòlisi és gairebé complerta en la major part de les racions, qualsevol que siguin 
les condicions físiques i químiques del rumen. Una excepció probable és l’alimentació amb 
trèvol violeta que conté la polifenoloxidasa – enzim que inhibeix l’activitat lipolítica. 

L’amplitud de la biohidrogenació – desaparició dels AGI ingerits – gairebé no depèn de la 
quantitat o de la naturalesa dels AG dels lípids alimentaris, menys en el cas d’una protecció 
química contra els atacs dels microbis o per la ingestió de grans enters d’oleaginoses.  

El factor de variació en la biohidrogenació és el % de concentrats a la ració. Si és superior al 
70% baixa la biohidrogenació, de manera que per al linolènic estaria entre el 50 i 80%, i per al 
linoleic entre 35 i 60%. Això pot ser a causa de la baixada en el pH ruminal que farà que la 
lipòlisi sigui menor. No obstant això, un pH baix, per sota de la normalitat, farà que la taxa de 
biohidrogenació dels AGI també baixi i augmenti el rati t10/t11 dels 18:1 i dels CLA per la 
producció de t10-18:1. Aquest procés fa baixar molt la taxa de greix de la llet.  

S’ha demostrat que un pH feble fa baixar la taxa d’isomerització del linoleic en CLA de tipus 
c9,t11-18:2 i disminueix igualment la saturació cap a esteàric provocant una acumulació dels 
18:1 trans. 

Flux i composició dels AG a la sortida del rumen 

• Flux AG (sortint del rumen) ≈ Flux AGingerits  per a la majoria de règims alimentaris en 
remugants. 

• Flux AG (sortint del rumen) > Flux AGingerits  règims pobres en lípids. Hi ha síntesi neta 
d’AG, i s’observa una eficàcia feble de la síntesi microbiana 

• Flux AG (sortint del rumen) < Flux AGingerits  règims rics en lípids. Hi ha desaparició d’AG 
(mecanismes encara poc coneguts) 
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AG cadena mitjana i Palmític: La proporció d’aquest grup és similar a { AGingerits } i { AG (sortint 
del rumen)}  

Racions enriquides amb oli de coco o oli de palma (Elaeis guineensis): { AG (sortint del rumen)} = 
àcid mirístic (14:0), àcid lauric (12:0) 

Racions enriquides amb oli de palma o amb sabons de palma: { AG (sortint del rumen)} = àcid 
palmític (16:0). 

A causa de la biohidrogenació les racions riques en linolènic i en linoleic no donen més que 
febles quantitats (flux) d’aquests àcids al duodè. 

• Exemple: a 10 racions riques en gra de lli (aixafats, micronitzats, extrussionats, oli, etc):  

Àcid linolènic representa 30% { AGingerits } i només 3% { AG (sortint del rumen)} 

• Igualment, racions riques en (cereals, tortó gira-sol): 

 Àcid linoleic representa 60% { AGingerits } i només 5% { AG (sortint del rumen)} 

L’esteàric (18:0) representa el 70% dels àcids de 18C a  { AG (sortint del rumen)}. En canvi, a 
racions amb oli de peix baixa al 30%, amb un augment del 18:1 trans. 

De tots els àcids intermediaris del procés de la biohidrogenació ruminal dels { AGIingerits } alguns 
no es troben al duodè o, en tot cas, en traces. Són metabolitzats en altres AG. 

És el cas de l’àcid linolènic conjugat (CLA|c9,t11,c15-18:3) que ràpidament es 
metabolitza. 

Els CLA ≈ menys del 5% { AG (sortint del rumen)}. El rumenic (c9,t11-18:2), que és 
isòmer del CLA representa menys de la meitat del CLA totals duodenals, i menys del 
10% dels isòmers de 18:2 (excloent-hi el linolènic – c9,c12-18:2 -). 

Pel que fa als 18:2 no conjugats, el t11, c15-18:2 hi és en un 0,5% dels AG duodenals, i 
arriba al 6% amb racions riques en gra de lli i en aliments concentrats. De mitjana, 
aquest àcid representa el 20% dels isòmers totals de 18:2. 

Isòmers cis i trans dels AG 18:1 al duodè 

Racions no complementades amb lípids: % isòmers trans d’AG 18:1 64% ± 16; resta cis; 
en el cas de racions exclusives de farratges: el t10-18:1 no representa més que el 0,5% 
dels AG duodenals; en el cas de racions riques en farratges el t11-18:1 és majoritari. Si 
s’augmenta la proporció de concentrats augmenta el % de t10-18:1, i, si s’aporta (gira-
sol, soja, que tenen linolènic) provoquen una desviació de la biohidrogenació de l’àcid 
linolènic de la via t11 cap a la t10 (això són les mateixes condicions que afavoreixen la 
producció de t10,c12-18:2). En aquest cas, l’augment de la proporció de t10-18:1 pot 
ser molt important, aquest isòmer pot arribar al 20% del AG de 18C duodenals. En 
conseqüència, la llet sortides d’aquest tipus de racions presenten un perfil en AG trans 
molt pròxim als AG trans dels productes industrials (tipus margarina) que tenen 
efectes molt danyosos per a la salut humana. 

Racions amb lípids: % isòmers trans d’AG 18:1 72% ± 17; resta cis 

Les bactèries i el protozous poden sintetitzar i, també, incorporar AG 
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La incorporació és, entre d’altres, de l’àcid linoleic amb els lípids polars o en forma 
lliure. Si al rumen hi ha molts AG lliures, la incorporació és més àmplia que la síntesi, i 
si la ració és pobre en lípids la síntesi és més important. 

El flux d’AG bacterians al duodè és superior al flux d’AG protozous, ja que els 
protozous, majoritàriament, queden al rumen. 

Racions pobres en lípids: el flux d’AG bacterians al duodè representa el 60% dels AG al 
duodè. 

Racions riques en lípids: el flux d’AG bacterians al duodè representa menys del 50% 
dels AG al duodè. 

Els AG bacterians són de cadena imparell o ramificada (15:0, 17:0, iso-15:0, iso-17:0, 
anteiso-15:0, anteiso-17:0) sintetitzats a partir del propionat i residus ramificats 
d’àcids aminats. 

Protecció dels lípids contra la biohidrogenació 

Protecció natural 

Grans enters, la protecció depèn de la duresa del gra i de la grandària de les partícules – 
enters, aixafats, mòlts). 

 Soja, gira-sol: bona protecció 

 Lli: mala protecció 

 Colza: no són tan digestibles i, això, els fa de menys ús 

El lli extrussionat a temperatures moderades (140 a 150ºC) si el comparem amb d’altres 
ingredients extrussionats pobres en AGI no disminueix la biohidrogenació de l’àcid linolènic en 
relació als grans enters i té, sobretot, tendència a augmentar els intermediaris de la 
biohidrogenació, tals com els isòmers trans. 

Alguns farratges tenen interès pel que fa a la protecció parcial contra la biohidrogenació. El 
trèvol violeta conté enzim (polifenoloxidasa) que transforma els difenols en quinones, les quals 
s’ajunten amb proteïnes assegurant una protecció parcial contra la biohidrogenació, i, també, 
contra la lipòlisi. 

Els tanins de les plantes s’ajunten amb les proteïnes i protegeixen igualment els lípids. 

Protecció amb mètodes tecnològics 

Té com objectiu baixar la velocitat i l’amplitud de la biohidrogenació dels lípids. 

a) Encapsulació dels olis emulsionants en una matriu de proteïnes tractades amb formol. 
La coberta de proteïnes protegeix els lípids dels atacs dels microorganismes del rumen, 
després es dissocia al quallar, tot permetent l’alliberació dels lípids a l’intestí prim. És 
el mètode més eficaç. El límit està en la ruptura de la coberta i del mateix procés de 
fabricació (cost elevat). L’any 1977 ja es va demostrar que amb oli de lli encapsulat 
s’obtenia una llet amb el 20% linoleic i del 35% en el cas d’oli de càrtam encapsulat. El 
fet de ser car no ha fet que anés a més. A banda d’això, si s’augmenta el contingut 
d’AGPI a la llet baixa el punt de fusió, problemes de conservació i en la transformació 
en lactis. 

b) Formol, en molts països està prohibit el seu ús 
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c) Està per confirmar el gel de proteïnes del serigot 
d) El pretractament dels lípids per emulsió o amb sosa poden donar certa protecció 
e) El tractament de grans d’oleaginoses amb xilosa, basats en la reacció de Maillard, o 

l’absorció d’oli en les fibres minerals no semblen gaire eficaços 
f) La protecció química blocant els grups carboxils COOH (que si no estan lliures no hi ha 

biohidrogenació) és una manera de parar la biohidrogenació 
g) Sabons càlcics: molt emprats per incorporar AG de palma. Es consideren inertes ja que 

no afecten la digestió de les fibres al rumen, igualment a dosis altes. Tanmateix, no són 
eficaces per protegir els AGPI de la biohidrogenació ruminal. Els sabons de calci també 
s’empren per protegir CLA sense tenir un resultat clar. Els sabons d’AGI són dissociats 
per a un mateix pH que els AG saturats 

h) Síntesi d’amides a partir d’AG. Els AGI estan lligats, per a una relació amida, a una font 
d’amina tal com la butylamina, l’etanolamina o l’amoníac. La taxa de protecció s’ha 
avaluat per l’oleamida (àcid oleic), la butylsoyamida i l’hidroxietilsoyamida (AG de 
soja). Una protecció parcial pot ser l’origen d’un augment d’AGI a la llet. Aquesta 
tècnica no està emprada sobre el terreny. 

 

Absorció intestinal dels AG 

Els AG resultants del metabolisme ruminal s’incorporen al duodè en forma absorbida sobre les 
partícules alimentàries o sobre les bactèries. Els mecanismes d’absorció als remugants són 
semblants als dels monogàstrics, en part pel fet que els AG que arriben al duodè 
majoritàriament ho fan en forma lliure, no esterificats i saturats. L’absència de monoglicèrids 
es compensa per la presència de lisolecitines a la bilis, produïdes per les fosfolipases a partir 
dels fosfolípids bacterians i/o biliars. Els AG no són absorbits ni solubilitzats per les sals biliars i 
les lisolecitines, ja que passen  a una fase micel·lar que permet l’absorció al jejú.  

L’absorció intestinal dels AG no es pot mesurar de manera fiable més que entre el duodè i 
l’íleum terminal, o a les femtes, emprant animals canulats al duodè o íleum terminal. 

Digestibilitat intestinal AG .... 55-92%. Molt variable, i no s’explica per la ingestió i el perfil dels 
AG ingerits. 

Digestibilitat aparent: AG (C12 67%, C14 67%, C16 77% i C18 75%) 

Digestibilitat aparent dels AG en C18: 74% pel C18:0, 72% pel C18:2 i 70% pel C18:3. Per als 
18:1 cis (78%) i trans (82%). 

Digestibilitat aparent dels AG en C20 i C22: hi ha menys dades, de mitjana 70%. 

Atesa que les diferències de digestibilitat entre AG són febles, la composició dels AG absorbits 
és pròxima als AG que flueixen al duodè. Per tant, el perfil dels AG al duodè pot servir per 
saber la composició dels AG de la llet. 


