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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 

La nutrició durant els primers anys de vida té una enorme importància, amb repercussions no 
només en el creixement i desenvolupament del nen, sinó també en possibles malalties futures. 
Tenint en compte que la llet materna és l’aliment ideal per al nadó durant els primers sis 
mesos de vida, és important conéixer la composició nutricional de la mateixa i la seva evolució 
durant les diferents etapes de la lactància (calostre, llet de transició i madura). La llet conté 
nutrients majoritaris (proteïnes, carbohidrats i lípids) i nutrients minoritaris, com vitamines i 
minerals. S'ha desenvolupat i validat un mètode per a la determinació d'àcids grassos (AG) i 
Àcid Linoleic Conjugat (CLA) en llet materna per Cromatografia de Gasos "fast" (fast-GC), que 
ha permès reduir el temps d'anàlisi considerablement en comparació amb els mètodes 
utilitzats fins el moment. La repetibilitat i reproducibilitat trobades han estat bones, amb 
coeficients de variació inferiors al 10% en tots els casos. L'aplicació a 6 mostres de llet 
materna ha demostrat que es tracta d'un mètode senzill, ràpid, eficient i pràctic per a l'anàlisi 
rutinari d'un elevat nombre de mostres. També s'ha començat a desenvolupar un mètode per a 
l'anàlisi dels anàlegs de tocoferol de la llet materna, degut a l'interès de la vitamina E com a 
antioxidant natural. És un mètode per Cromatografia Líquida d'Ultra Resolució (UPLC) amb 
detecció per Fluorescència (FD) i per Photodiode Array (PDA) que permet treballar amb 
quantitats de mostra petites mantenint o inclús millorant la sensibilitat i realitzar anàlisis en 
menys temps del que caldria per un mètode de Cromatografia Líquida d'Alta Resolució (HPLC). 
Aquest treball s'ha desenvolupat durant el periode Gener 2006-Abril 2007, a la Facultat de 
Farmàcia de la Universitat de Barcelona (Avda. Joan XXIII s/n, 08028, Barcelona) sota la 
direcció de la Dra. M. Carmen López Sabater.   



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
Early nutrition is extremely important, not only because it directly affects children's health but also because it is 
associated with some diseases in adulthood. Taking into account that human milk is the ideal form for nourishing infants 
during the first 6 months of life, it should be interesting to know human milk's composition as well as its evolution during 
the different stages of lactation (colostrum, transitional and mature milk). Milk contains major and minor  nutrients 
(proteins, carbohydrates and lipids, and vitamins and minerals, respectively). We have developed and validated a 
method for the determination of Conjugated Linoleic Acid (CLA) in human milk by fast-Gas Chromatography (fast-GC). It 
permits to save time in comparison with the current methods for the analysis of CLA. Repetibility and reproducibility 
have shown good results, with relative standard deviations (R.S.D.) <10% in all cases. The application of the method to 
6 human milk samples have demostrated that this is a simple, fast, efficient and practical method for the rutine analysis 
of a large number of samples. In addition, we have developed a new method for the determination of tocopherols in 
human milk by Ultra Performance Liquid Chromatography (UPLC) with Fluorescence Detector (FD) and Photodiode 
Array Detector (PDA), which permits to save time and use smaller amounts of sample in comparison with HPLC 
methods. 
This work has been developed during January 2006-April 2007 at the Faculty of Pharmacy, University of Barcelona 
(Avda. Joan XXIII s/n, 08028, Barcelona), under the direction of Dra. M. Carmen López Sabater.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
1. INTRODUCCIÓ 

 

La nutrició durant els primers anys de vida té una enorme importància, amb repercussions no 

només en el creixement i desenvolupament del nen, sinó també en possibles malalties futures. En aquest 

sentit, s’ha trobat relació entre l’alletament matern i una menor incidència de malalties cròniques com 

l’obesitat, l’aterosclerosi, la hipertensió i la diabetes, en l’edat adulta. 

 

La llet materna és l’aliment ideal per a la nutrició del nen durant els primers sis mesos de vida. 

Conté nutrients majoritaris com proteïnes, carbohidrats i lípids. Els lípids representen la principal font 

d’energia pel recén nascut, aportant fins a un 50% de les calories diaries totals. A la llet materna el 

contingut en lípids oscil·la entre el 3 i el 5%. La fracció majoritària dels lípids de la llet materna són els 

triglicèrids, que vehiculitzen la major part dels àcids grassos. A més del paper dels lípids com a font 

d’energia, molts estudis científics demostren la seva importància des del punt de vista estructural i 

regulador de l’organisme. Un exemple clar d’aquests compostos profundament implicats en el 

funcionalisme corporal són els àcids grassos poliinsaturats de cadena llarga (AGPI-CL). D’aquests, 

destaquen l’àcid araquidònic (C20:4 n-6, AA) i el docosahexaenoic (C22:6 n-3, DHA) que intervenen en 

la correcta formació del cervell i la retina dels nadons. Tot i que l’AA i el DHA poden ser sintetitzats per 

l’organisme a través d’una elongació i desaturació dels seus repectius precursors de 18 carbonis, l’àcid 

linoleic (C18:2 n-6, LA) i l’àcid linolènic (C18:3 n-3, ALA), s’ha observat que el contingut d’aquests 

AGPI-CL en teixits de nens alimentats amb AA i DHA preformat és major que en nens que han rebut 

dietes riques en els precursors, però no en AA i DHA. Això s’explica per la immaduresa de les rutes 

metabòliques en el nounat per a la síntesi d’AGPI-CL, especialment en nens prematurs. És per això que la 

European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) va recomanar 

que les fórmules infantils per a recén nascuts a preterme tinguessin uns continguts d’AGPI-CL el més 

similars possible als de la llet materna.  

 

La llet humana també conté àcid linoleic conjugat (CLA), un grup d’àcids grassos poliinsaturats 

que existeixen com a estereo-isòmers i isòmers de posició de l’àcid linoleic (C18:2 n-6, LA). El CLA es 

troba de forma natural als productes lactis i en carns de rumiants, com a resultat de la biohidrogenació 

endògena que té lloc en el rumen d’aquests animals i també com a resultat d’una conversió endògena a 

partir de l’àcid trans-vaccènic (t11-18:1). A la llet humana hi és present principalment com a resultat de 

la ingesta dietètica, pero també com a resultat d’una producció endògena. L’isòmer més abundant als 

productes lactis, carns de rumiants, així com a la llet materna és l’àcid rumènic (RA: c9,t11-C18:2 n-6). 

 

S’ha demostrat que la composició en àcids grassos de la llet humana varia a les diferents etapes 

de la lactància (calostre, llet de transició i llet madura), i que el contingut de CLA a la llet pot variar en 

funció del consum d’aliments rics en CLA durant la lactància. Nombrosos estudis indiquen que el CLA 



 

 

pot infuir sobre funcions fisiològiques i promoure la salut en relació al càncer, a les malalties 

cardiovasculars, la diabetis, la formació òssia, la modulació del creixement i la immunitat. Malgrat tot, 

aquests efectes no són iguals per a tots els isòmers. Mentre que es creu que l’RA és l’isòmer més actiu 

biològicament, l’isòmer t10,c12-CLA sembla tenir efectes indessitjables sobre la salut. Alguns estudis 

suggereixen que l’isòmer t10,c12-CLA, però no l’RA, pot disminuir la concentració lipídica de la llet 

materna. Aquest efecte és important en Salut Pública perquè una disminució en el contingut lipídic de la 

llet podria resultar en una menor ingesta energètica per part dels neonats.  

 

Per altra banda, la llet materna també conté nutrients minoritaris, com vitamines i minerals, que 

exerceixen funcions importants en la salut del nadó. Donat que els AGPI-CL són compostos molt làbils a 

la peroxidació lipídica perquè contenen un gran nombre de dobles enllaços (punts altament reactius amb 

l’oxígen), seria important conéixer els nivells de vitamines antioxidants (vitamina E i C) a la llet materna. 

A banda del seu paper protector dels AGPI-CL, tenen també un paper importantíssim a nivell fisiològic. 

Tenint en compte les contradiccions descrites a la literatura, s’ha cregut que cal efectuar més estudis de 

seguiment del contingut d’AGPI-CL i vitamines antioxidants de la llet de dones amb parts prematurs i 

molt prematurs. 

 

Degut a la importància de la llet materna en la nutrició pediàtrica, els objectius d’aquesta tesi són 

els que s’exposen a continuació. 

 

 

 

2. OBJECTIUS DE LA TESI 

 

 1. Determinar la composició d'àcids grassos (inclòs el CLA) i vitamines antioxidants (vitamina C 

i E) en llet de calostre, transició i madura de mares amb parts molt prematurs, prematurs i a terme.  

 

 2. Estudiar l'estabilitat de la llet materna en funció de diferents mètodes de conservació: 

congelació, refrigeració, descongelació, pasteurització i liofilització. S’efectuaran les mateixes 

determinacions de laboratori que a l’activitat anterior.  

 

Tenint en compte els objectius esmentats, a continuació es detalla el treball realitzat durant el 

període becat, des del gener del 2006 fins el maig del 2007 i els resultats obtinguts. 

 

3. TREBALL DESENVOLUPAT 

 

3.1.  Recerca bibliogràfica   

 



 

 

- Recerca sobre funcions fisològiques de la vitamina C, la vitamina E, els àcids grassos i l’àcid 

linoleic conjugat (CLA), el seu contingut en la llet materna i la seva relació amb la dieta de les mares 

en període de lactància.  

- Recerca sobre els mètodes d’extracció i mètodes de conservació de la llet materna. 

- Recerca sobre les variacions de la composició de la llet en funció de diferents factors (paritat, 

edat de la mare, grau de prematuritat, etapa de la lactància, etc.). 

- Recerca sobre mètodes d’anàlisi instrumental existents per a la determinació dels 4 nutrients a 

estudiar (vitamina C, vitamina E, àcids grassos i CLA).  

 

3.2.  Recollida de mostres, elaboració de protocols i enquestes dietètiques 

 

S’ha iniciat la recollida de mostres de llet materna per a l’anàlisi de la composició de la llet. 

La mostres provenen de mares sanes que han donat a llum a l’Hospital Clínic-Maternitat de Barcelona 

amb parts molt prematurs (< 30 setmanes de gestació), prematurs (30-38 setmanes de gestació) o a terme 

(38-42 setmanes de gestació). S’ha elaborat un protocol de criteris d’exclusió que inclou els següents 

criteris: malaltia de la mare; medicació de la mare amb psicòtrops o estupefaents; mares de recén nascuts 

amb C.I.R. extrems (pes al néixer menor al percentil 25 d’acord amb la seva edat gestacional).  

 

S’ha elaborat un protocol per a la recollida de la llet que inclou aspectes com: dia post-part per 

a recollir llet, horari de recollida de la mostra, condicions higièniques per a la recollida, transport i 

emmagatzematge de la mostra. 

 

S’han establert les dades a recollir per part del personal mèdic de l’Hospital respecte el recén 

nascut (talla, pes, perímetre cranial i perímetre toràcic) així com les dades a recollir sobre la mare (nom, 

edat, nacionalitat, pes corporal, alçada, paritat, edat gestacional, nombre de fills en el part, pes guanyat 

durant l’embaràs, hàbit tabàquic, historial d’al·lèrgies, tipus de part, medicació en el moment actual). 

 

S’ha elaborat un full d’informació al participant en el qual s’exposen el títol del projecte, els 

investigadors principals i el centre participant, l’objectiu de l’estudi, la metodologia emprada, els 

beneficis i riscos per al participant, la voluntarietat a l’hora de participar i la confidencialitat. Tanmateix, 

s’ha elaborat un full de consentiment informat que ha de signar la voluntària a l’hora de entrar a 

l’estudi. 

 

S’ha elaborat un qüestionari sobre freqüència dietètica incloent els principals grups d’aliments 

i en especial aquells aliments més rics en vitamines, greixos i CLA. Aquest qüestionari es durà a terme en 

forma d’entrevista i, sempre que sigui possible, per part del mateix entrevistador. Per a cada mare hi ha un 

total de 3 entrevistes per a cadascun dels tres dies de recollida de llet (calostre, transició i madura). 

 

3.3. Desenvolupament d’un mètode per a la determinació del gamma i alfa tocoferols en llet 

materna amb Cromatografia Líquida d’Ultra Resolució amb detector de fluorescència i PDA. 



 

 

 

La vitamina E és el principal antoxidant natural liposoluble. Engloba un gran nombre d’anàlegs 

de tocoferol (alfa, beta, gamma i delta o α, β, γ i δ) i els seus corresponents tocotrienols insaturats. Només 

els tocoferols són importants des del punt de vista fisiològic. L’α-Tocoferol és el més actiu, mentre que 

l’activitat dels altres anàlegs és d’un 70 a un 95% menys.  

 

La llet materna és l’única font de vitamina E per un nadó alimentat al pit. Prevé el dany oxidatiu 

del neonat, exposat sobtadament a uns nivells d’oxígen molt majors que els que hi havia a l’entorn 

intrauterí. Tenint en compte que els nivells de vitamina E a la llet materna poden ser diferents entre dones 

i que poden variar en els diferents estadis de la lactància (calostre, llet de transició i llet madura), es va 

creure interessant desenvolupar un mètode per Cromatografia Liquida d’Ultra Resolució (UPLC) per a 

conéixer el contingut d’aquesta vitamina en la llet humana..  

 

Aquest mètode es va comparar amb el mètode d’HPLC que s’estava utilitzant fins al moment. A 

la taula que es mostra a continuació es poden veure els límits de detecció i quantificació pels tres anàlegs 

d’interès (delta, gamma i alfa-tocoferol). Aquests són menors amb el nou mètode d’UPLC, tant quan es 

treballa amb el detector PDA com amb el de fluorescència (FD), que amb el mètode d’HPLC. Això 

suposa un avantatge perquè permet detectar quantitats petites, però importants, de vitamina E a la llet. 

També s’observa una bona precisió (RSD) i linialitat (R2) per a cadascun dels mètodes provats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per altra banda, s’aconsegueix una important reducció del temps d’anàlisis amb el mètode d’UPLC 

respecte el d’HPLC (0,8 min amb UPLC i 9 min per HPLC).  

 

 

 

3.4. Desenvolupament d’un mètode per a la determinació d’àcids grassos i àcid linoleic 

conjugat (CLA) en llet materna.  

 

Tenint en compte la importància del CLA en l’alimentació del recén nascut, es va creure 

important posar a punt un mètode per a la determinació de CLA en llet materna per Cromatografia de 

Gasos (GC). Aquest nou mètode és adequat per a la determinació rutinària dels isòmers c9,t11 i t10,c12-

QUALITY PARAMETERS UPLC-PDA
Compound Range (ng) R2 LOD (ng) LOQ (ng) Precision RSD (%)

Delta-Tocopherol  5-20 0,996 1,69 3,38 1,75

Gamma-Tocopherol  5-20 0,997 1,17 1,96 1,8

Alpha-Tocopherol  5-20 0,998 2,41 4 1,41

  

QUALITY PARAMETERS UPLC-FD
Compound Range (ng) R2 LOD (ng) LOQ (ng) Precision  RSD (%)

Delta-Tocopherol  5-20 0,996 0,04 0,08 0,11

Gamma-Tocopherol  5-20 0,997 0,03 0,05 0,26

Alpha-Tocopherol  5-20 0,995 0,12 0,2 0,13

QUALITY PARAMETERS HPLC-UV/Vis
Compound Range (ng) R2 LOD (ng) LOQ (ng) Precision  RSD (%)

Delta-Tocopherol  5-20 0,995 2,6 5,2 1,04

Gamma-Tocopherol  5-20 0,991 1,8 3,02 1,85

Alpha-Tocopherol  5-20 0,997 3,72 6,16 2,47



 

 

CLA en llet humana, i s’ha enviat un article de títol “Conjugated linoleic acid determination in human 

milk by fast gas chromatography” (Autors: Carolina Moltó-Puigmartí, Ana Isabel Castellote, M. 

Carmen López-Sabater) a la revista “Analytica Chimica Acta” que es troba actualment en estat de revisió. 

 

L’objectiu de l’estudi és desenvolupar i validar un mètode simple, directe (sense extracció 

lipídica prèvia) i eficient per a la determinació simultània dels isòmers c9,t11-CLA, t10,c12-CLA i la 

resta d’àcids grassos de la llet materna per Cromatografia de Gasos ràpida (fast-GC). El mètode també 

s’ha validat per llet de rata, tenint en compte que són animals monogàstrics que poden servir com a 

models pels humans pel que respecta als estudis amb CLA.  

 

Les tècniques actuals per a la determinació de CLA generalment consisteixen en una etapa de 

preparació de la mostra (que inclou una extracció lipídica i una metil·lació), seguida d’una separació, 

identificació i quantificació dels isòmers de CLA. Malgrat tot, aquest procés encara suposa un repte 

analític important. El fet de requerir una extracció lipídica en l’etapa de preparació de la mostra enlenteix 

el procés i implica un important ús de dissolvents, fent aquestes tècniques poc pràctiques pels anàlisis 

rutinaris. Per una altra banda, l’optimització del procés de metil·lació requereix el control tant de la 

temperatura com del temps de reacció per aconseguir una metil·lació completa del CLA i per minimitzar 

la isomerització i la formació d’artefactes d’oxidació.  

 

En quant a la identificació i quantificació del CLA, l’eina més utilitzada és la Cromatografia de 

Gasos acoplada a un espectròmetre de masses (GC-MS) i a la Comatografia Líquida d’Alta Resolució 

d’ió plata (Ag+-HPLC), utilitzant normalment columnes capil·lars llargues (100 m x 0.25 mm x 0.20 µm), 

que permeten un anàlisi complert de tots els isòmers de CLA però requereixen fins a 80 min d’anàlisi, la 

qual cosa allarga encara més l’anàlisi. Les tècniques de fast-GC permeten reduir significativament el 

temps d’anàlisi, mantenint o inclús millorant la resolució. 

 

En aquest estudi es va fer servir un cromatògraf de gasos HP-6890 Series GC System, equipat amb un 

detector de flama (FID), un injector automàtic HP-6890 Series Injector i un software Hewlett-Packard 

ChemStation. Els ésters metíl·lics d’àcids grassos es van separar amb una columna RTX-2330 (40m x 0.18 mm 

i.d.) amb una fase estacionària composta per 10% cyanopropylphenyl- 90% biscyanopropyl polysiloxane (0.10 

µm film thickness) de Restek (Restek, USA). El temps d’anàlisi en el cromatògraf de gasos va ser de 26 min. El 

mètode “fast” es va aconseguir gràcies a l’ús d’una columna curta (40 m) amb un diàmetre intern i un tamany 

de partícula petits (0,18 mm i 0,10 µm respectivament), així com a l’ús d’un programa cromatogràfic amb 

elevades rampes d’increments de temperatura. 

 

 En quant a la metil·lació, se’n van provar dues de diferents: una àcida, amb HCl/MeOH a 

diferents temps, i una combinació de bàsica i àcida durant pocs minuts, emprant NaOCH3/MeOH seguit 

de BF3/MeOH. Es va veure que la metil·lació àcida originava isomerització i oxidació del CLA, mentre 

que la metil·lació bàsica + àcida aconseguia una metil·lació complerta dels àcids grassos de la llet amb 

una formació d’artefactes oxidats mínima. 



 

 

 

 Un cop decidits el temps, la temperatura i els reactius metil·lants es va validar el mètode en 

termes de sensibilitat i precisió, trobant uns límits de detecció i quantificació de 0.32 i 1.07 µg mL-1 

respectivament, en el rang de ppm (µg per mL de llet) i una repetibilitat i reproducibilitat bones, amb 

RSDs (Relative Standard Deviation) menors al 10% per a tots els àcids grassos. Els resultats es mostren a 

les taules 1 i 2. 

 

Per tal de provar l’aplicabilitat del mètode als anàlisis rutinaris, es van analitzar 6 mostres de llet 

humana madura. La figura 1a mostra el cromatograma d’una de les mostres, i la 1b mostra un detall de la regió 

del CLA. El contingut d’ésters metíl·lics es mostra a la taula 3, expressat com al percentatge respecte al total 

d’àcids grassos, i a la taula 4 en µg per mL de llet. Com pot observar-se, el t10,c12-CLA i l’EPA (C20:5 n-3) 

són els àcids grassos minoritaris, tant en llet humana com de rata; en algunes mostres no es podien detectar.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 1 
Repetibilitat per a llet humana i de rata n=6. 
     Llet humana Llet de rata 

 FAME 
Mitjana 
  (%) 

R.S.D. 
 (%) 

Mitjana 
  (%) 

R.S.D. 
 (%) 

1 C8:0 0.08 3.78 1.09 3.39 
2 C10:0 0.84 4.59 6.25 2.22 
3 C12:0 5.27 4.16 8.21 0.99 
4 C14:0 6.91 3.58 11.50 0.41 
5 C14:1 0.20 5.36 0.05 1.48 
6 C15:0 0.27 5.44 0.10 2.80 
7 C16:0 22.61 3.95 28.51 0.71 
8 C16:1 n-9 0.40 3.87 0.29 0.31 
9 C16:1 n-7 1.79 4.35 1.31 0.36 
10 C17:0 0.38 6.61 0.10 2.66 
11 C17:1 0.22 6.45 0.07 0.97 
12 C18:0 6.85 4.16 3.42 0.72 
13 C18:1 n-9 t     -    - 0.05 4.04 
14 C18:1 n-9 c 38.46a 2.24a 14.64 0.64 
15 C18:1 n-7 1.40 4.85 0.97 1.87 
16 C18:2 t9,.t12 0.08 3.79 0.01 8.67 
17 C18:2 c/t, t/c 0.19 6.26 0.11 2.84 
18 C18:2 n-6 c 10.55 1.73 17.24 0.56 
19 C18:3 n-6  0.09 4.25 0.42 0.46 
20 C20:0 0.19 8.01 0.11 1.15 
21 C18:3 n-3 0.39 2.34 1.99 0.50 
22 CLA  c9.,t11 0,19 2.51 0.02 1.53 
23 C20:1 n-9 0.40 4.51 0.18 0.85 
24 CLA  t10,c12 0.01 6.56 N.D.    - 
25 CLA  t,t 0.01 6.50 0.01 7.78 
26 C20:2 n-6 0.30 1.97 0.42 0.44 
27 C20:3 n-6 0.34 2.35 0.57 0.63 
28 C22:0 0.06 5.80 0.05 3.48 
29 C20:4 n-6  0.49 1.81 1.19 0.66 
30 C22:1 n-9 0.09 5.45 0.04 4.96 
31 C20:5 n-3   Tr.    - 0.01 5.97 
32 C22:2 0.04 4.78 0.29 1.75 
33 C24:0 0.04 7.79 0.04 5.91 
34 C22:4 n-6 0.10 1.86 0.26 2.86 
35 C24:1 0.04 4.06 0.01 3.10 
36 C22:5 n-6 0.04 5.88 0.04 6.55 
37 C22:5 n-3 0.14 2.04 0.21 1.23 
38 C22:6 n-3 0.25 1.90 0.22 0.55 
R.S.D : relative standard deviation. N.D: no detectable. Tr: traces  
(a) C18:1 n-9 c en llet humana representa la suma dels isòmers cis i 
trans del C18:1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2 
Reproducibilitat per a llet humana i de rata n=6. 
  Leche humana Leche de rata 

 FAME 
Mitjana 
  (%) 

R.S.D. 
 (%) 

Mitjana 
 (%) 

R.S.D. 
 (%) 

1 C8:0 0.09 4.33 1.14 0.90 
2 C10:0 0.84 0.74 6.42 0.56 
3 C12:0 5.34 0.63 8.24 0.44 
4 C14:0 6.99 0.43 11.40 0.32 
5 C14:1 0.20 4.32 0.05 1.35 
6 C15:0 0.27 4.82 0.10 1.71 
7 C16:0 21.81 0.10 28.53 0.18 
8 C16:1 n-9 0.41 1.82 0.29 0.31 
9 C16:1 n-7 1.83 0.49 1.30 0.28 
10 C17:0 0.33 4.15 0.10 2.78 
11 C17:1 0.28 6.69 0.07 1.41 
12 C18:0 6.65 0.81 3.43 0.35 
13 C18:1 n-9 t    -    - 0.05 1.16 
14 C18:1 n-9 c 39.22a 0.41a 14.54 0.20 
15 C18:1 n-7 1.37 2.36 0.94 0.92 
16 C18:2 t9,t12 0.08 7.28 0.01 8.64 
17 C18:2 c/t, t/c 0.24 7.92 0.11 1.28 
18 C18:2 n-6 c 10.68 0.37 17.16 0.17 
19 C18:3 n-6  0.10 3.87 0.42 0.16 
20 C20:0 0.20 8.71 0.12 1.83 
21 C18:3 n-3 0.39 1.10 1.99 0.17 
22 CLA  c9,t11 0.19 3.27 0.02 3.08 
23 C20:1 n-9 0.42 1.81 0.17 0.34 
24 CLA  t10,c12 0.01 7.51 N.D.    - 
25 CLA  t,t 0.02 7.75 0.01 3.46 
26 C20:2 n-6 0.31 1.92 0.42 0.40 
27 C20:3 n-6 0.35 1.47 0.58 0.48 
28 C22:0 0.07 2.89 0.05 3.51 
29 C20:4 n-6  0.50 0.96 1.19 0.33 
30 C22:1 n-9 0.09 4.45 0.05 6.52 
31 C20:5 n-3   Tr.    - 0.01 6.98 
32 C22:2 0.05 5.49 0.30 2.63 
33 C24:0 0.04 7.90 0.05 8.43 
34 C22:4 n-6 0.11 3.92 0.25 1.19 
35 C24:1 0.04 6.82 0.02 6.22 
36 C22:5 n-6 0.04 0.45 0.05 6.69 
37 C22:5 n-3 0.15 3.42 0.21 3.62 
38 C22:6 n-3 0.27 6.51 0.21 0.89 
R.S.D : relative standard deviation. N.D: non detectable. Tr: traces  
(a) C18:1 n-9 c en llet humana representa la suma dels isòmers cis i 
trans  del C18:1. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 3 
Contingut de FAMEs en 6 mostres diferents de llet materna madura (%) 

FAME   1   2    3    4    5    6 
1 C8:0 0.04 0.07 0.08 0.11 0.08 0.07 
2 C10:0 0.54 0.90 0.84 0.92 0.78 0.66 
3 C12:0 2.83 4.33 4.92 4.44 3.52 4.25 
4 C14:0 2.85 5.30 5.70 5.63 4.48 5.28 
5 C14:1 0.08 0.12 0.15 0.30 0.29 0.11 
6 C15:0 0.14 0.23 0.19 0.35 0.29 0.17 
7 C16:0 18.63 23.15 19.97 21.20 20.78 19.46 
8 C16:1 n-9 0.48 0.38 0.51 0.40 0.41 0.35 
9 C16:1 n-7 1.97 1.62 2.40 2.01 2.36 1.25 
10 C17:0 0.20 0.29 0.23 0.34 0.31 0.23 
11 C17:1 0.15 0.19 0.18 0.20 0.28 0.15 
12 C18:0 4.64 7.60 5.91 6.81 7.01 7.87 
13 C18:1 n-9 t   -   -   -   -   -   - 
14 C18:1 n-9 c

a 49.65 40.22 43.08 36.80 37.93 37.31 
15 C18:1 n-7 1.65 1.58 1.87 1.55 1.66 1.39 
16 C18:2 t9,t12 0.05 0.07 0.06 0.12 0.13 0.05 
17 C18:2 c/t, t/c 0.13 0.14 0.13 0.18 0.08 0.15 
18 C18:2 n-6 c 11.89 11.04 10.33 14.94 16.08 17.78 
19 C18:3 n-6  0.10 0.09 0.09 0.09 0.11 0.15 
20 C20:0 0.14 0.20 0.16 0.18 0.19 0.24 
21 C18:3 n-3 0.51 0.51 0.43 0.88 0.54 0.70 
22 CLA  c9,t11 0.11 0.14 0.13 0.24 0.34 0.11 
23 C20:1 n-9 0.56 0.40 0.59 0.34 0.36 0.36 
24 CLA  t10,c12 N.D. 0.02 N.D. 0.01 N.D. N.D. 
25 CLA  t,t 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.02 
26 C20:2 n-6 0.32 0.21 0.35 0.27 0.31 0.28 
27 C20:3 n-6 0.42 0.21 0.41 0.31 0.33 0.36 
28 C22:0 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 
29 C20:4 n-6  0.62 0.36 0.35 0.43 0.49 0.47 
30 C22:1 n-9 0.10 0.06 0.12 0.08 0.07 0.06 
31 C20:5 n-3 Tr. Tr. 0.01 Tr. Tr. 0.01 
32 C22:2 0.03 0.04 0.04 0.06 0.04 0.05 
33 C24:0 0.05 0.02 0.05 0.03 0.04 0.05 
34 C22:4 n-6 0.12 0.07 0.09 0.09 0.12 0.08 
35 C24:1 0.05 0.02 0.07 0.03 0.03 0.03 
36 C22:5 n-6 0.06 0.02 0.03 0.04 0.06 0.04 
37 C22:5 n-3 0.10 0.11 0.13 0.17 0.13 0.11 
38 C22:6 n-3 0.28 0.22 0.30 0.38 0.24 0.26 
N.D: no detectable. Tr: traces. (a) C18:1 n-9 c en llet materna representa la 
suma dels isòmers cis i trans del C18:1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 4 
Concentració d’àcids grassos en llet materna 
madura ( µg mL-1). 

 FAME    
1 C8:0      51.22 
2 C10:0    586.59 
3 C12:0  3598.78 
4 C14:0  4541.46 
5 C14:1     125.61 
6 C15:0     165.85 
7 C16:0 13532.93 
8 C16:1 n-9    242.68 
9 C16:1 n-7  1197.56 
10 C17:0    206.10 
11 C17:1    147.56 
12 C18:0  4057.32 
13 C18:1 n-9 t        - 
14 C18:1 n-9 c

a 25374.39 
15 C18:1 n-7     990.24 
16 C18:2 t9,t12       54.88 
17 C18:2 c/t, t/c       87.81 
18 C18:2 n-6 c   6982.93 
19 C18:3 n-6        56.10 
20 C20:0       91.46 
21 C18:3 n-3     247.56 
22 CLA  c9,t11     117.07 
23 C20:1 n-9     265.85 
24 CLA  t10,c12         3.29 
25 CLA  t,t       12.20 
26 C20:2 n-6     168.29 
27 C20:3 n-6     218.29 
28 C22:0       26.83 
29 C20:4 n-6      318.29 
30 C22:1 n-9       64.63 
31 C20:5 n-3         2.56 
32 C22:2       25.61 
33 C24:0       20.73 
34 C22:4 n-6       73.17 
35 C24:1       29.27 
36 C22:5 n-6       30.49 
37 C22:5 n-3       95.12 
38 C22:6 n-3     178.05 
(a) C18:1 n-9 c en llet materna representa la suma 
dels iòmers cis i trans del C18:1. 
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Figura 2a. Cromatograma dels àcids grassos de la llet humana per Fast-GC. Identificació de pics : (1) 
C8:0; (2) C10:0; (3) C12:0; (4) C13:0; (5) C14:0; (6) C14:1; (7) C15:0; (8) C16:0; (9) C16:1 n-9; (10) 
C16:1 n-7; (11) C17:0; (12) C17:1; (13) C18:0; (14) C18:1 n-9 c+t; (15) C18:1 n-7; (16) C18:2 t9,t12; 
(17) C18:2 c,t / t,c; (18) C18:2 n-6 c; (19) C18:3 n-6; (20) C20:0; (21) C18:3 n-3; (22) CLA c9,t11; (23) 
C20:1 n-9; (25) CLA t,t; (26) C20:2 n-6; (27) C20:3 n-6; (28) C22:0; (29) C20:4 n-6; (30) C22:1 n-9; (31) 
C20:5 n-3; (32) C22:2; (33) C24:0; (34) C22:4 n-6; (35) C24:1; (36) C22:5 n-6; (37) C22:5 n-3; (38) 
C22:6 n-3. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2b. Detall d’un cromatograma per fast-GC de la regió de CLA d’una mostra de llet humana. 
Identificació de pics: (22) CLA c9,t11; (23) C20:1 n-9; (24) CLA t10,c12; (25) CLA t,t. 
 
 

En definitiva, els resultats mostrats demostren la precisió, sensibilitat i robustesa del mètode. 

L’aplicació senzilla a mostres de llet humana i de rata demostren l’aplicabilitat i practicabilitat del mètode 

sobretot en termes de cost i temps, convertint-lo en un mètode de rutina per a l’anàlisi dels àcids grassos i els 

dos isòmers principals del CLA a la llet materna. 

 

4. CONCLUSIONS 

 

 La recerca bibliogràfica, la redacció de protocols de treball i enquestes dietètiques, així com el 

reclutament de voluntàries i la recollida de mostres han estat el punt de partida, indispensable, per a 

l’estudi.  

 

El mètode per a l’anàlisi de CLA en llet materna ha resultat ser un mètode senzill, ràpid i eficient 

per a l’anàlisi rutinari dels àcids grassos i els principals isòmers de CLA de la llet, gràcies a l’absència de 

l’habitual pas previ d’extracció lipídca i de l’ús d’una columna més curta i amb diàmetre intern menor a 
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les que s’utilitzen habitualment, cosa que permet desenvolupar un mètode ràpid de Cromatografia de 

Gasos. 

 

El mètode per a l’anàlisi de la vitamina E a la llet materna permetrà conéixer en quines quantitats 

es troba a la llet humana i establir correlacions amb la dieta materna, la qual cosa, en últim terme, serà útil 

per a donar recomanacions dietètiques a les mares i establir quins són els nivells desitjables en les 

fórmules infantils de què s’alimenten molts nadons. 
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