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Àcid erúcic: un con-
taminant present en 
alguns olis i greixos 
vegetals

L’àcid erúcic és un àcid gras mo-
noinsaturat que es troba en les 
llavors comestibles de plantes de 
la família Cruciferae (Brassica-
ceae), com la colza i la mostas-
sa. Pot constituir entre un 30-60% 
del contingut gras de les llavors 
de les varietats tradicionals de 
colza. En l’actualitat, la colza s’ha 
seleccionat per obtenir varietats 
amb un baix contingut d’aquest 
àcid. Així, la varietat canadenca 
de colza anomenada canola en 
conté menys d’un 2%, i la varie-
tat canola australiana en conté de 
mitjana menys d’un 0,3%. Tot i 
així, els olis d’aquestes varietats 
s’han de refinar per reduir-ne més 
el contingut.

En molts països de clima fred, el 
cultiu de colza és la principal font 
d’oli vegetal destinat al consum 
humà, per amanir, fregir o ela-
borar greixos per fer margarines, 
brioixeria i llets infantils en pols.

Normativa europea

La Directiva 76/621/CEE, del Con-
sell, va fixar en 50mg/kg de greix 
el contingut màxim d’àcid erúcic 
als olis i greixos vegetals desti-
nats al consum humà i als pro-
ductes alimentosos que contenen 
aquests olis i greixos. La decisió 
va ser presa arran d’un dictamen 
sobre l’ús de l’oli de colza en els 
aliments emès pel Comitè Cientí-

fic de l’Alimentació Humana de la 
Comissió Europea l’any 1975. El 
Comitè hi constata que els estudis 
efectuats sobre això en éssers hu-
mans són escassos i no indiquen 
que l’oli de colza causi efectes ad-
versos. En canvi en els animals, la 
ingesta d’oli de colza és probable 
que sí que provoqui lesions, com 
ara efectes adversos sobre el 
creixement corporal i lipidosi i fi-
brosi miocardíaques, tot i que no 
està clar que l’àcid erúcic en sigui 
l’únic causant. 

La Directiva 2006/141/CE, de la 
Comissió, va fixar un valor de 
contingut màxim d’àcid erúcic 
més estricte pel que fa als prepa-
rats per a lactants i preparats de 
continuació, de 10mg/kg de greix, 
arran del dictamen sobre requisits 
essencials per a preparats per a 
lactants i preparats de continuació 
que va fer el Comitè Científic de 
l’Alimentació Humana l’any 1993. 
El Comitè hi va constatar que els 
animals nounats tenen un sistema 
metabòlic immadur i, per tant, són 
més susceptibles als efectes ad-
versos de l’àcid erúcic. No obstant 
això, estudis en els porcs lactants 
van mostrar que una dieta amb un 
contingut d’àcid erúcic del 0,8% 
no causava lesions en el miocardi. 
A més, de la mateixa manera que 
l’àcid nervònic, aquest àcid podria 
impedir en els fibroblasts la sínte-
si de quantitats adequades d’àcids 
grassos poliinsaturats de cadena 
llarga a partir d’àcids essencials. 
En absència de dades toxicològi-
ques quant als nounats humans, 
el Comitè va considerar prudent 
que el contingut en àcid erúcic de 
les fórmules infantils no superés 
l’1%. 
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Finalment, el Reglament 696/2014, 
de la Comissió, pel qual es mo-
difica el Reglament (CE) núm. 
1881/2006 pel que fa al contingut 
d’àcid erúcic en els olis i greixos 
vegetals i en els aliments que con-
tenen olis i greixos vegetals, in-
corpora l’àcid erúcic a la norma 
que regula el contingut màxim de 
contaminants en els aliments, a fi 
de simplificar la normativa sobre 
contaminants en els aliments.

Avaluació del risc

L’Agència de Normes Alimentàries 
d’Austràlia i Nova Zelanda (FSANZ) 
va avaluar el risc de la presència 
d’àcid erúcic en els aliments l’any 
2003. 

L’FSANZ indica que els efectes 
tòxics de l’àcid erúcic són contro-
vertits. Els experiments amb ra-
tes de laboratori mostren que el 
consum d’altes quantitats d’àcid 
erúcic (70% del contingut calòric 
de la dieta) pot causar miocarditis 
per acumulació de greix (lipidosi 
cardíaca). Els músculs esquelètics 
i el fetge també n’emmagatzemen. 
La causa és que el teixit muscular 
i l’hepàtic de les rates tenen una 
capacitat reduïda per metabolit-
zar-lo. No obstant això, els cúmuls 
d’àcid erúcic desapareixen amb el 
temps, tot i la presència de l’àcid 
en la dieta. Sembla que els teixits 
s’adapten i el metabolitzen més de 
pressa. La desaparició dels cúmuls 
és més ràpida si desapareix l’àcid 
de la dieta. Els dipòsits de greix 
al cor poden causar una disminu-
ció de la força del batec per una 
alteració de la funció mitocondrial 
i una infiltració de cèl·lules mono-
nuclears i, tot seguit, una necrosi 

focal i fibrosi. Aquest últim efecte 
no està clar que s’associï amb la 
ingesta d’àcid erúcic, ja que sem-
bla que és un fenomen espontani 
comú en els mascles de molts lli-
natges de rates. 

El problema d’aquests estudis rau 
en el fet que el metabolisme lipídic 
de les rates no s’assembla al dels 
primats i que una concentració de 
lípids que és idònia en la dieta de 
les persones (20%) resulta exces-
siva per a aquests animals.

Existeixen estudis en primats que 
mostren que el seu teixit cardíac 
té una capacitat tres vegades su-
perior de metabolitzar l’àcid erúcic 
que les rates i, a més, la lipidosi 
miocardíaca no causa cap necrosi 
o miocarditis en els animals expo-
sats de manera subcrònica, sinó 
únicament canvis en la morfologia 
de les mitocòndries que no pro-
dueixen cap símptoma.

L’edat és un factor important. Els 
animals nounats són més propen-
sos a acumular greix en el cor que 
els joves, i els joves respecte als 
adults, a causa de la immaduresa 
del seu sistema metabòlic.  

No s’han observat efectes sobre la 
reproducció i el desenvolupament 
fetal en experiments amb hàms-
ters i rates de laboratori. Fins i tot, 
la lipidosi miocardíaca en les ma-
res és lleugera en contrast amb els 
resultats obtinguts en els animals 
no gestants. Aquest fet s’atribueix 
a un increment del metabolisme 
lipídic durant la gestació. 

L’àcid erúcic es troba en forma 
de triglicèrid. Els éssers humans 
són capaços de digerir el 99% 
d’aquests triglicèrids i tenen una 
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alta capacitat d’absorbir-los. No 
obstant això, el 75% s’excreta per 
la femta a través de la bilis al cap 
de cinc dies. La resta es metabolit-
za en el teixit muscular i l’hepàtic. 
La metabolització és lenta perquè 
el sistema enzimàtic se satura rà-
pidament. Amb el temps, els teixits 
s’hi adapten i creen més enzims. 

Estudis amb poblacions de la Ín-
dia que consumeixen oli de mos-
tassa demostren que es produeix 
una lipidosi miocardíaca, però no 
s’observa que això produeixi cap 
símptoma de malaltia cardíaca.

Investigadors de Noruega han tro-
bat lesions en cors humans idènti-
ques a les lesions que es troben en 
els cors de rates alimentades amb 
dietes riques en àcid erúcic (lipi-
dosi i necrosi focal del miocardi), 
però en cap cas s’ha trobat una 
relació amb el consum d’olis rics 
en àcid erúcic, sinó amb altres fac-
tors, particularment amb l’alcohol.

La conclusió de l’FSANZ és que 
l’efecte principal de l’àcid erúcic 
és la lipidosi miocardíaca. Aques-
ta lesió depèn de la dosi d’ingesta 
d’àcid a curt termini, però és una 
lesió reversible a mitjà termini, in-
dependentment de si la ingesta 
continua. És per això que en els 
estudis de toxicitat subcrònica no 
hi ha lipidosi o és lleugera en com-
paració amb la que es troba en 
els animals exposats a curt termi-
ni. L’efecte agut de l’àcid erúcic és 
més gran en els animals nounats 
que en els animals de més edat. 
S’ha establert una ingesta o ni-
vell d’efecte advers no observat 
(NOAEL) de 750mg/kg pes corpo-
ral i dia a partir d’estudis fets amb 
garrins nounats.

No hi ha estudis apropiats en els 
éssers humans per establir-ne una 
dosi de referència. Consegüen-
tment, en absència de dades pel 
que fa a les persones, s’ha inferit 
una ingesta de referència utilitzant 
el NOAEL establert per als animals 
i dividint-lo per un factor de segu-
retat de 100 (10 pel pas d’animal 
a persona, atribuint a les persones 
una sensibilitat 10 vegades supe-
rior al la del animal més sensible, 
i 10 per la possible variació en la 
susceptibilitat dintre de la població 
humana). Així doncs, l’FSANZ es-
tableix una ingesta diària tolerable 
provisional de 7,5mg/pes corpo-
ral i dia, equivalent en una per-
sona adulta a la ingesta diària de 
500mg d’àcid erúcic o al consum 
de 10 litres d’oli de colza refinat 
amb el contingut màxim previst 
per la normativa europea.

Sol·licitud de dades sobre el 
contingut en els aliments

La Comissió Europea ha demanat 
a l’Autoritat Europea de Seguretat 
Alimentària (EFSA) una avaluació 
del risc sobre aquest contaminant. 
Per complir aquest mandat, l’EFSA 
ha sol·licitat, fins a l’1 d’agost de 
2015, l’enviament de dades so-
bre el contingut d’àcid erúcic dels 
aliments i els pinsos a operadors 
econòmics, instituts de recerca, 
autoritats nacionals i universitats.
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http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_01.pdf
http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_01.pdf
http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_34.pdf
http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_34.pdf
http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_34.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/data/call/150408.htm
http://www.fda.gov/ucm/groups/fdagov-public/@fdagov-foods-gen/documents/document/ucm303342.pdf
http://www.foodstandards.gov.au/publications/documents/Erucic%20acid%20monograph.pdf
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